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Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Της ‘‘PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ 

για τη Χρήση 2021 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4548/2018, υποβάλλουμε συνημμένως στη Γενική Συνέλευσή σας, τις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές, σημειώνοντας 

ότι η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας θα γίνει με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.): 

 

1) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Χρήσεως 2021 
 

Η Εταιρεία εμφανίζει υψηλές οικονομικές επιδόσεις στα βασικά της οικονομικά μεγέθη τα τελευταία έτη  

αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

Ο κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε σε 2.775.583 ευρώ έναντι 2.353.940 ευρώ το 2020 με μία άνοδο της  τάξεως του  

18 % , παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων της τάξης των 464 χιλ. ευρώ  (έναντι 76 χιλ. ευρώ το 2020). Τα χρηματικά 

διαθέσιμα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στο τέλος της χρήσης σε 1.364.806 ευρώ έναντι 945.568 ευρώ το 2020. 

Διατηρήθηκαν τέλος - για μία ακόμα χρονιά - οι πάρα πολύ καλοί συντελεστές απαιτήσεων από πελάτες (απαιτήσεις ως 

προς κύκλο εργασιών) και υποχρεώσεων έναντι προμηθευτών, ενώ η όποια χρηματοδότηση απαιτήθηκε για την βελτίωση 

ή/και ανάπτυξη νέων προϊόντων έγινε με ιδία χρηματοδότηση (χωρίς να αναγκαστεί η εταιρεία να καταφύγει σε Τραπεζικό 

δανεισμό). 

Ο κύριος όγκος κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις σε εταιρείες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διάρθρωση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας ανά κατηγορία για την 

περίοδο 01.01.-31.12.2021 και 01.01.-31.12.2020: 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 31.12.2021 Ποσοστό% 31.12.2020 Ποσοστό % 

Πωλήσεις Συντήρησης Λογισμικού 1.158.466    42,00% 1.079.404    45,86% 

Πωλήσεις Υπηρεσιών Ανάπτυξης & Services  1.556.310    56,00% 1.259.968    53,53% 

Πωλήσεις Αδειών Χρήσης Λογισμικού 60.807       2,00% 14.568       0,61% 

Πωλήσεις Hardware                 

Σύνολο 2.775.583   100,00% 2.353.940   100,00% 

 

Ακίνητα: Η εταιρεία δεν είχε υπό την κατοχή της ιδιόκτητα ακίνητα κατά τις χρήσεις 2021 & 2020. 

Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας αυξήθηκαν κατά το 2021 στο ποσό € 1,044 εκ., από το ποσό των € 657 

κατά το έτος 2020 σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 59 %. 
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2) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πληροφορίες για τις Προοπτικές και την Εξέλιξη της Εταιρείας  

Η Professional Computer Services ιδρύθηκε στα τέλη του 1992 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών 

λύσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.   

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο εύρος υπηρεσιών και λύσεων υποστήριξης των καθημερινών 

δραστηριοτήτων των Τραπεζών, Διαχειριστών επενδυτικών προϊόντων, Private Bankers, Θεματοφυλάκων και Εταιρειών 

Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Η PCS, με εγκαταστάσεις λύσεων σε 10 χώρες και με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε έργα μεγάλων τραπεζών 

είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για όλο το φάσμα ενός έργου πληροφορικής, από το σχεδιασμό 

της λύσης, ανάλυση απαιτήσεων, διαχείριση του έργου, υλοποίηση του έργου, έλεγχος και εκπαίδευση καθώς και την 

υποστήριξη μέσω του συμβολαίου συντήρησης. 

Η στρατηγική της PCS για τη χρήση του 2021 επικεντρώθηκε στην ενδυνάμωση συμφωνιών με πελάτες εντός Ελλάδος, 

στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων που της είχαν ανατεθεί,  στη διατήρηση των συμβολαίων με πελάτες του Εξωτερικού 

και στη διερεύνηση προοπτικών επέκτασης σε χώρες του εξωτερικού (κυρίως Κύπρο & Κένυα), διατηρώντας παράλληλα 

το χαμηλό ρυθμό αύξησης των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας. Παράλληλα έγιναν ενέργειες για το σχεδιασμό νέων 

προϊόντων προκειμένου η PCS να εισέλθει στην επόμενη χρήση σε νέους τομείς του Χρηματοπιστωτικού τομέα στην 

Ελλάδα. Τέλος συνεχίστηκε η προσπάθεια μη εμφάνισης ή ελαχιστοποίησης επισφαλειών από υπάρχοντες πελάτες, και 

διατήρησης του πολύ καλού επιπέδου της ρευστότητας της Εταιρείας, όπως αποδεικνύεται από το πολύ μικρό ποσοστό 

(τόσο σε απόλυτα νούμερα όσο και σε επίπεδο αντιστοίχων μεγεθών του κλάδου της πληροφορικής) απαιτήσεων από 

πελάτες σε σχέση με τον συνολικό τζίρο της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και μηδενικό συντελεστή μόχλευσης (0% καθαρό δανεισμό σε σχέση 

με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια). Η ρευστότητα της Εταιρείας διατηρήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα και 

κάλυψε πλήρως τις ανάγκες της για ολόκληρη τη χρήση 2021. 

Παρά τη συνέχιση της πανδημίας, του πολέμου στην Ουκρανία, της σημαντικότητας αύξησης του κόστους των πρώτων 

υλών και του πληθωρισμού, όλοι παράγοντες με αρνητική επίπτωση στις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας (και όχι 

μόνο), οι προοπτικές για το 2022 παραμένουν θετικές.  

Η στρατηγική της PCS παραμένει επικεντρωμένη στην επιτυχή ολοκλήρωση όλων των έργων που της έχουν ήδη ανατεθεί 

από το 2021 ή θα συμφωνήσει εντός του 2022, στη βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών της, στην ανάπτυξη νέων 

προϊόντων ή την επέκταση υπαρχόντων, και στη περαιτέρω βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών για την επίτευξη 

μεγαλύτερων περιθωρίων κέρδους. Οι ενέργειες αυτές εκτιμάται ότι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του στόχου που είναι 

η επίτευξη αυξημένων (σε σχέση με το 2021) εσόδων και κερδοφορίας, και για το 2022 

 

3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ EPSILON NET  

Τον Νοέμβριο του 2021 η μητρική εταιρεία EPSILON NET Α.Ε, απέκτησε ποσοστό 88%  στην Εταιρεία, η οποία 

δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η 
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Εταιρεία περιλήφθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Epsilon Net κατά την 

31/12/2021. 

 

4) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Δραστηριότητες της επιχείρησης στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης. Μάλιστα διαθέτει οργανωμένο τμήμα που 

στελεχώνεται από επιστήμονες του κλάδου Πληροφορικής & απασχολείται στις διαφορετικές φάσεις Έρευνας & 

Ανάπτυξης προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας. 

 

5) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Σημαντικά γεγονότα που αφορούν τη χρήση 2021 

Η Εταιρεία επενδύει στρατηγικά στην Ποιότητα, προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την 

πρωτοποριακή θέση της στην αγορά, μέσω της συνεχούς βελτίωσης της επιχειρηματικής της λειτουργίας και της 

αποτελεσματικής ικανοποίησης των πελατών της. Σε αυτό το πλαίσιο συμμορφώνεται με το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας (ΣΔΠ) ISO 9001:2015 και το Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΣΔΥΠ) σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 20000:2011.   

Παράλληλα το Νοέμβριο του 2020 ενεργοποιήθηκε η σχετική διαδικασία προκειμένου και η Εταιρεία να λάβει την 

πιστοποίηση. Τον Μάιο του 2021 η Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch πιστοποίησε ότι το 

Σύστημα Διαχείρισης της PCS έχει αξιολογηθεί και καλύπτει τις απαιτήσεις των προτύπων Διαχείρισης Συστήματος ISO 

9001:2015. Τον Απρίλιο 2022 πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και ανανεώθηκε η πιστοποίηση του Συστήματος 

Διαχείρισης της PCS σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις των προτύπων Διαχείρισης Συστήματος ISO 9001:2015 από την 

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch. 

 

Σημαντικές προωθητικές ενέργειες που έλαβαν χώρα εντός του 2021 ήταν: 

• Συμμετοχή ως χορηγός στο 2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης που διεξήχθη την  Πέμπτη και την 

Παρασκευή 11 και 12 Φεβρουαρίου 2021, μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα. Η χορηγία περιλάμβανε παρουσία με 

digital booth, προωθητικό υλικό, προβολή της PCS σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά 

newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κλπ) 

• Συνέντευξη του Γιώργου Ξενόφου, Διευθύνοντα Σύμβουλου της PCS ΑΕ, και διαφημιστική καταχώριση στο 

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ (τεύχος Μαρτίου - Απριλίου 2021) 

• Διαφημιστική προβολή με δισέλιδη καταχώρηση στο GOLD MAGAZINE (τεύχος Φεβρουαρίου 2021) στο 

ειδικό αφιέρωμα “Private Banking & Wealth Management in Cyprus” 

• Διαφημιστική προβολή με δισέλιδη καταχώρηση στο GOLD MAGAZINE (τεύχος Μαρτίου 2021) στο ειδικό 

αφιέρωμα “Investment Funds in Cyprus” 
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• Διαφημιστική προβολή με καταχώρηση της PCS στο 2021-2022 CIFA Investment Funds Guide που εκδίδεται 

υπό την αιγίδα του Cyprus Investment Funds Association. 

• Συμμετοχή ως Μεγάλος Χορηγός στο 19ο Bank Management Conference που πραγματοποιήθηκε στις 24 

Νοεμβρίου 2021, μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα. Ο Γιώργος Ξενόφος, Διευθύνων Σύμβουλος της PCS ΑΕ, ήταν 

κεντρικός ομιλητής με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα του Fund Distribution. Η χορηγία 

περιλάμβανε παρουσία με digital booth, προωθητικό υλικό, προβολή της PCS σε όλο το προωθητικό υλικό του 

συνεδρίου. 

• Συμμετοχή ως Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο με τίτλο «Διαχείριση Αποθεματικών Ταμείων Επαγγελματικής 

Ασφάλισης: Τάσεις και Προκλήσεις” που διεξήχθη στις 14-15 Δεκεμβρίου 2021, μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα. 

Η χορηγία περιλάμβανε παρουσία με digital booth, προωθητικό υλικό, προβολή της PCS σε όλο το προωθητικό 

υλικό του συνεδρίου. 

• Ενημέρωση/προβολή με banner και αναρτήσεις Δελτίων Τύπου σε ενημερωτικά sites και σε πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης (linkedin, facebook, twitter) 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης του 2021 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας 

Οικονομικής Έκθεσης  

 

Η εξαιρετική πορεία  της Εταιρείας για το 2021, επιβραβεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο πλαίσιο της ετήσιας 

διοργάνωσης των «Digital Finance Awards 2022» που έγινε τον Φεβρουάριο του 2022. H εταιρεία μέλος του ομίλου 

EPSILON NET στην λαμπρή τελετή απονομής των βραβείων έλαβε 8 συνολικά βραβεύσεις σε εξειδικευμένες κατηγορίες 

με κορυφαία διάκριση την απονομή του Grand Award της επιτροπής: «Fintech of the Year». 

Τα «Digital Finance Awards 2022» είναι ο πιο σημαντικός θεσμός βράβευσης καινοτόμων έργων, εφαρμογών και 

πληροφοριακών συστημάτων στον τραπεζικό, ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Τις υποψηφιότητες 

αξιολόγησε κριτική επιτροπή από κορυφαία στελέχη της τραπεζικής & ασφαλιστικής αγοράς και διακεκριμένους 

Ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα, Κύπρο και το εξωτερικό. 

Ακολουθούν αναλυτικά, τα βραβεία: 

• Grand Award - “Fintech of the Year”  

• Gold Award στην κατηγορία Best Digital Initiative for Pension Products  

• Silver Award στην κατηγορία Best Core System Project  

• Silver Award στην κατηγορία Best Digital Initiative for Investments’ Products  

• Silver Award στην κατηγορία Best Insurtech Solution  

• Silver Award στην κατηγορία Best Financial Performance Initiatives – Silver Award 

• Silver Award στην κατηγορία Digital Insurance / Miscellaneous 
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Επίδραση Πανδημίας COVID-19  

Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την λοίμωξη από κορωνοϊό SARS CoV 2 σε 

Πανδημία. Η Ελληνική Κυβέρνηση άμεσα έθεσε το σύνολο του υγειονομικού δυναμικού σε επιφυλακή  και έλαβε μια 

σειρά από αποφάσεις με κύριο στόχο την επιβράδυνση της  διασποράς του ιού ενώ παράλληλα ανακοίνωσε μια σειρά από 

στοχευμένα μέτρα  για να περιορίσει τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία. 

Η εμφάνιση και η εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού των δραστηριοτήτων που 

ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα τόσο σε διεθνές όσο σε 

εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Στο εν λόγω πλαίσιο, η Εταιρεία, με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και προσήλωση στις εταιρικές του αξίες σε αυτή 

την δύσκολη χρονική συγκυρία, συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας για περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) στην προστασία της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας, εφαρμόζοντας με 

επιτυχία  μια σειρά ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του 

Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ, της επιτροπής των  Λοιμοξιολόγων, οι οποίες σε πλήρη εναρμόνιση με τις αποφάσεις 

του ECDC και τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  είχαν ως στόχο την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων, πελατών, και συνεργατών της Εταιρείας και των οικογενειών τους. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας με υπευθυνότητα ενήργησε άμεσα λαμβάνοντας μέτρα ώστε να διασφαλιστεί: 

α) Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών  και συνεργατών 

β) Η επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων της, με την αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών της Εταιρείας 

γ) Η ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών συνεπειών λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του  COVID-19 

Για τη διασφάλιση της υγείας  και της ασφάλειας και της ευεξίας των εργαζομένων, η Εταιρεία φρόντισε για την 

απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας σε κάθε εργασιακό θέμα. Επίσης φρόντισε για την τακτική ενημέρωση των 

εργαζομένων της σχετικά με τα θέματα της πανδημίας COVID-19. Η ενημέρωση συμπεριελάμβανε ενδεικτικά γενικές 

πληροφορίες και οδηγίες για τον ιό, όπως: 

• ορθή εφαρμογή κανόνων προσωπικής και δημόσιας υγιεινής, 

• διαδικασία σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή για περιπτώσεις επαφής με κρούσμα COVID19, 

• χρήση των κοινόχρηστων χώρων και μέσων μαζικής μεταφοράς, 

• χρήση και απόρριψη μασκών, γαντιών, για τη χρήση αντισηπτικών, 

• τήρηση αποστάσεων και 

• διανομή μάσκες δωρεάν σε όλους τους εργαζόμενους. 

Επιπλέον τα επαγγελματικά ταξίδια περιορίστηκαν στα απολύτως αναγκαία. 

Η Εταιρεία, έχοντας επενδύσει σταθερά σε τεχνολογίες και εξοπλισμό που υποστηρίζουν την απομακρυσμένη εργασία 

και εγγυώνται την μέγιστη ασφάλεια στην διαχείριση των δεδομένων, με την κατάλληλη εκπαίδευση όλου του προσωπικού 

του, σχεδίασε και εφάρμοσε πολιτικές & διαδικασίες πλήρους απομακρυσμένης εργασίας, χωρίς να αλλάξει το υψηλό 

επίπεδο στον τρόπο επικοινωνίας/υποστήριξης  με τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες του. Με απόλυτη 
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αίσθηση της  ευθύνης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της Εταιρείας και των οικογενειών τους, σχεδόν το 

σύνολο του προσωπικού εργάζεται με συνέπεια από το σπίτι και με απόλυτη επιτυχία η λειτουργία όλων των τμημάτων 

της Εταιρείας συνεχίζεται απρόσκοπτα και αποδοτικά. 

Η Εταιρεία έλαβε μέτρα προστασίας και για τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της. Στο πλαίσιο αυτό και 

ακολουθώντας τη νομοθεσία, προχώρησε στην παύση της υλοποίησης δια ζώσης  συναντήσεων στους χώρους εργασίας 

του, εφαρμόζοντας διαδικτυακές συναντήσεις με τη χρήση  ψηφιακών μέσων (Microsoft Teams).   

Επί του παρόντος, η επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας λόγω της πανδημίας COVID‐19 δεν είναι σημαντική. 

Αντίθετα, το 2021 αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά πολύ θετικών επιδόσεων σε όλα τα οικονομικά μεγέθη παρά τις ιδιαίτερες 

συνθήκες.  

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω των επιδράσεων της πανδημίας COVID-19, δεν 

προέκυψε διακοπή συμβολαίων υφιστάμενων πελατών και συνεπώς το μέρος των πωλήσεων που προέρχεται από τους 

υπάρχοντες πελάτες δεν επηρεάστηκε.  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 10, ο αντίκτυπος των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 αποτελεί 

μη διορθωτικό γεγονός για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.  Ανάλογα με 

την εξέλιξη των προαναφερόμενων παραμέτρων η Διοίκηση έχει καταρτίσει ολοκληρωμένα σενάρια λειτουργικής και 

χρηματοοικονομικής δράσης ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την πλήρη και αποτελεσματική της λειτουργία.  

 

Ενεργειακή κρίση 

Στους τελευταίους μήνες του 2021 άρχισε να διαφαίνονται οι επιδράσεις της Παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης η οποία 

πυροδότησε διαδοχικές αυξήσες τιμών σε όλες τις μορφές ενέργειας και κατά συνέπεια διοχετεύτεται διαδοχικά στις τιμές 

όλων των πρώτων υλών, επηρεάζοντας κυρίως τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα.  

Περαιτέρω, στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, γεγονός που 

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την αύξηση των τιμών ενέργειας, αλλά και το 

κόστος πρώτων υλών που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 2021, δημιουργώντας έντονες πληθωριστικές πιέσεις αλλά 

και μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καθώς δεν δραστηριοποιείεται στις δύο 

αυτές χώρες. 

 

6) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

α) Σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να 

επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 

για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν.  Οι 

δραστηριότητες  της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως οι πιστωτικοί κίνδυνοι, οι 

κίνδυνοι ρευστότητας και οι κίνδυνοι της αγοράς. 
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Στρατηγική και πολιτική της  Εταιρείας είναι η πρόληψη και ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων που μπορούν να 

προέλθουν από τους ανωτέρω κινδύνους. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί κυρίως η Εταιρεία εμπεριέχουν λογαριασμούς εμπορικών 

απαιτήσεων, καταθέσεις σε τράπεζες και πληρωτέους λογαριασμούς. Η οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα 

υπόλοιπα τμήματά της,  που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους αυτούς είναι υπεύθυνη να τους εντοπίσει, να τους εκτιμήσει 

και να τους αντισταθμίσει όπου απαιτείται. 

Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη 

διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό, απομείωση 

αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις κρίνονται 

σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 

εκτιμήσεις. Οι σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης αφορούν κυρίως τις 

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Άλλες πηγές αβεβαιότητας είναι σχετικές με τις παραδοχές της Διοίκησης αναφορικά 

με τα προγράμματα παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόμενα 

έτη αφυπηρέτησης, πληθωρισμός κλπ. Επίσης, πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίμηση σχετικά με την ωφέλιμη ζωή των 

παγίων στοιχείων. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εμπειρία της Διοίκησης και 

επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. 

(β) Σημαντικά ενδεχόμενα και κίνδυνοι 

Τρέχουσες Οικονοµικές Εξελίξεις στην Ελλάδα 

O ψηφιακός μετασχηματισμός που συντελείται σήμερα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

αποτελεί τον  σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης της αγοράς του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής. Οι 

νέες τάσεις διεθνώς που υπαγορεύουν την στροφή των επιχειρήσεων στο Cloud Computing (που αποτελεί ένα πιο ευέλικτο 

τρόπο διάθεσης λογισμικού σε σχέση με το on-premises software) και στην αξιοποίηση των δεδομένων τους (κλαδική 

μελέτη ICAP – Μάρτιος 2020) επηρεάζουν και την εγχώρια αγορά. Περαιτέρω η πρόθεση της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων να εφαρμόσει προαιρετικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση και υποχρεωτικά την διαβίβαση των εσόδων, 

αγορών και εξόδων στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για όλες τις επιχειρήσεις εφαρμόζοντας στην πράξη τα on 

line ηλεκτρονικά βιβλία, οδηγεί τις εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με ταχύτερο ρυθμό. Η 

δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών λογισμικού και μέσω κινητού (Mobile Applications) και η ανάγκη λειτουργίας των 

επιχειρήσεων από απόσταση, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο λόγω της πανδημίας COVID-19, δημιουργούν νέες συνθήκες 

στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού. Ταυτόχρονα αξίζει να σημειωθεί η ειλημμένη απόφαση ενίσχυσης της 

Ελληνικής αγοράς και των επιχειρήσεων μέσω του ταμείου ανάκαμψης, που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τη μετάβαση τους σε σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού που 

χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής. 
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Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε επίσημα το COVID-19, την ασθένεια που 

προκαλείται από στέλεχος coronavirus,/ COVID 19 ως μια πανδημία. Ο προσδιορισμός της διάρκειας και του εύρους 

των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και στην ελληνική επιχειρηματικότητα ενέχει σημαντική αβεβαιότητα και 

δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, καθώς εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως τον 

επακριβή καθορισμό του πλαισίου επιστροφής στην κανονικότητα, τις τυχόν νέες μεταλλάξεις του ιού, την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας άρσης των μέτρων περιορισμού της πανδημίας και φυσικά των μέτρων στήριξης της Πολιτείας προς τις 

πληγείσες επιχειρήσεις.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει φροντίσει για τον  κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να  αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή 

παρακολουθώντας  και αξιολογώντας  την τρέχουσα εξέλιξη ώστε να  ανταποκρίνεται άμεσα. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση 

της Εταιρείας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα  ότι η  επίδραση της πανδημίας στις πωλήσεις είναι διαχειρίσιμη στο 

βαθμό που να μην δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητά της να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητα της. 

Περαιτέρω, στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, γεγονός που 

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την αύξηση των τιμών ενέργειας αλλά και το 

κόστος πρώτων υλών που ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 2021, δημιουργώντας έντονες πληθωριστικές πιέσεις αλλά 

και μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στις χώρες αυτές, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εξετάζει συνεχώς και 

αδιαλείπτως τις συνθήκες που δημιουργούνται στην Ελληνική οικονομία, οι οποίες επηρεάζουν και την αγορά 

πληροφορικής, προσαρμόζει την στρατηγική της. 

 

• Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος της αγοράς που περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω των μεταβολών στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της 

αγοράς και τον κίνδυνο τιμών, δηλαδή τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, ως 

αποτέλεσμα των μεταβολών στις τιμές της αγοράς, είτε αυτές προξενούνται από παράγοντες που αφορούν ειδικά το 

συγκεκριμένο μέσο ή τον εκδότη του, είτε από παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τα διαπραγματεύσιμα μέσα της 

αγοράς. 

Παρά το γεγονός ότι, υπάρχει κίνδυνος για την Εταιρεία, ο οποίος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένα 

νομίσματα, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί 

ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της αξίας και της συχνότητάς τους. Ωστόσο, σε ετήσια βάση επανεκτιμάται η 

θέση της Εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη  χρησιμοποίησης  συγκεκριμένων  

χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τον περιορισμό του. 

i. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της Εταιρείας πραγματοποιείται σε ευρώ όποτε δεν υπάρχει έκθεση σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο. 
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ii. Κίνδυνος Μεταβολών Επιτοκίων Αγοράς και Κίνδυνος Τιμών 

Η Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2021 και την αντίστοιχη περίοδο του 2020 δεν είχε στην κατοχή της δάνεια με συνέπεια 

να μην είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου. 

iii. Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής 

Ο κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής είναι ο κίνδυνος της διακύμανσης των μελλοντικών ταμειακών ροών ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς. Για την Εταιρεία δεν υπάρχει τέτοιος 

εφόσον δεν έχει δάνεια.  

 

• Πιστωτικός Κίνδυνος 

H έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

(μέσα) και θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι η Εταιρεία συνεργάζεται με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της και συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους 

πελάτες.  

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με πελάτες  αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας 

τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών. Τα πιστωτικά όρια 

των πελατών παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορίζονται εφόσον χρειαστεί. Οι απαιτήσεις 

από πελάτες παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο ελάχιστο ο πιστωτικός κίνδυνος. Η εύλογη 

αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/12/2021 είναι όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού της 31/12/2021 η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας πιστωτικός κίνδυνος που  

να μην καλύπτεται από σχετική πρόβλεψη απομείωσης. 

 

• Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας οφείλεται στις πιθανές δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων για κάλυψη υποχρεώσεων που σχετίζονται 

με χρηματοοικονομικά μέσα. Η Εταιρεία διαθέτει χαμηλή έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας αφού διαθέτει επαρκή 

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για την κάλυψη των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ενώ διαθέτει και θετικό καθαρό 

ταμείο ύψους 1,365 εκ. ευρώ.  

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ωρίμανσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας: 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2021  31.12.2020 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις                   442.593 459.503 

Απομείωση  (177.730)  (177.730) 

  264.863  281.773 
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ποσά σε 000 €)  31.12.2021 

 

 

Έως 1 έτος 

 Από 2 έως 

5 έτη 

 Πάνω από 

5 έτη 

 

Σύνολο 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  19.887  5.764  -  25.651 

Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις  657.643     -  -  657.643    

  677.530  5.764  -  683.294 

         

 

 

       

  31.12.2020 

 

 

Έως 1 έτος 

 Από 2 έως 

5 έτη 

 Πάνω από 

5 έτη 

 

Σύνολο 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  67.867  25.911  -  93.778 

Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις  601.629  -  -  601.629 

  669.496  25.911  -  695.407 

 
  

 
 

 
 

 
  

• Άλλοι Λειτουργικοί Κίνδυνοι 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων θεωρούνται επαρκείς με 31/12/2021 για την Εταιρεία. 

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει ένα επαρκές και αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για την 

πρόληψη των κίνδυνων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών. 

 
 
7) ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ν. 4548 / 2018 

i. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου 

Η Professional Computer Services ιδρύθηκε στα τέλη του 1992 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών 

λύσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.   

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο εύρος υπηρεσιών και λύσεων υποστήριξης των καθημερινών 

δραστηριοτήτων των Τραπεζών, Διαχειριστών επενδυτικών προϊόντων, Private Bankers, Θεματοφυλάκων και Εταιρειών 

Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Η PCS, έχοντας υλοποιήσει και παραδώσει έργα σε συνολικά 10 χώρες, και με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε 

έργα μεγάλων τραπεζών είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για όλο το φάσμα ενός έργου 

πληροφορικής, από το σχεδιασμό της λύσης, ανάλυση απαιτήσεων, διαχείριση του έργου, υλοποίηση του έργου, έλεγχος 

και εκπαίδευση καθώς και την υποστήριξη μέσω του συμβολαίου συντήρησης. 

 

ii. Bασικές Aξίες. 

Εταιρικές Αξίες: 

• Αξιοπιστία και Υψηλή Ποιότητα προϊόντων: Μέσα σε ένα επιχειρείν που μεταλλάσσεται με γοργούς ρυθμούς, 

οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη  τεχνολογικά προηγμένα και αξιόπιστα  συστήματα λογισμικού που παρέχουν 

καινοτόμες λύσεις  και ασφάλεια. 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021   15 

• Δέσμευση στον  Πελάτη: Διαμορφώνουμε, όχι απλά τυπικές επαγγελματικές συναλλαγές, αλλά χτίζουμε ισχυρές 

σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. 

• Σεβασμός, Αξιοκρατία & Ισότητα: Σεβόμαστε τον κάθε εργαζόμενο, έχοντας ως πρωταρχική μέριμνα την 

διασφάλιση της αξιοκρατίας, με έμφαση στην ομαδικότητα και συνεργασία, προσφέροντας ένα ευχάριστο 

περιβάλλον εργασίας. 

• Συνεχής κατάρτιση και επιστημονική τεκμηρίωση: Ενθαρρύνουμε την κουλτούρα του συνεχούς self-learning 

και παροτρύνουμε το σύνολο των εργαζόμενων  να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αναπτύσσει τις 

δεξιότητες και τις γνώσεις του. Εμμένουμε στη θέση μας για επιστημονική τεκμηρίωση που διέπει όλη τη 

δραστηριότητα και λειτουργία του οργανισμού. 

• Χαμόγελο και «πάθος»:  Αποτελούν πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της Εταιρείας. 

• Αισιοδοξία: Αντιμετωπίζουμε την κάθε κρίση  ως ευκαιρία και νέα πρόκληση, και με αισιοδοξία βρίσκουμε λύσεις 

και γινόμαστε καλύτεροι.  

• Δημιουργικότητα:  Με θετική ενέργεια, εφευρετικότητα, πάθος για την τεχνολογία, σχεδιάζουμε και 

δημιουργούμε προϊόντα και  λύσεις για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. 

• Δημιουργία Αξίας: Δημιουργούμε αξία για όλους τους συμμέτοχους και μετόχους της Εταιρείας. 

 

iii. Διαχείριση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Ενσωματώνουμε στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αναγνωρίζοντας πως 

αποτελούν τη βάση τόσο για τη μακρόχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη της Εταιρείας, όσο και για την παράλληλη ευημερία 

του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω της οποίας η Διοίκηση 

της Εταιρείας μεριμνά και δεσμεύεται για τη θετική επίδραση της λειτουργίας της στο κοινωνικό, ανθρώπινο, εργασιακό 

και περιβαλλοντικό πεδίο. Ως θεμελιώδεις δεσμεύσεις εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης ορίζονται οι εξής:  

• Ως προς το περιβάλλον, η επιδίωξη παροχής βέλτιστων υπηρεσιών με γνώμονα την προστασία του. 

• Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, η εμπιστοσύνη στις ικανότητες του προσωπικού και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, 

δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες με σεβασμό στην διαφορετικότητα.  

• Ως προς την κοινωνία, η στήριξη των τοπικών κοινωνιών με ενέργειες που συμβάλλουν στην ανταπόκριση στα τοπικά 

ζητήματα, στις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους.  

• Ως προς την αγορά, η προσήλωση στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Πολιτικές και Συστήματα  

• Η Εταιρεία, με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές, διαδικασίες 

και κώδικες που πλαισιώνουν την υπεύθυνη λειτουργία του. Συγκεκριμένα εφαρμόζονται: 

• Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης  

• Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  

• Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής  
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• Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας  

• Πολιτική κατά της Δωροδοκίας/Δωροληψίας και της Διαφθοράς  

• Πολιτική Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες  

• Διαδικασία Πρόσληψης Διευθυντικών Στελεχών & Αξιολόγησης της Απόδοσής τους  

• Πολιτική εκπαίδευσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, καθώς και των λοιπών 

στελεχών της Εταιρείας  

• Διαδικασία γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά  

• Πολιτική και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων  

• Πολιτική - Διαδικασία για τις Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη  

• Πλαίσιο νομοθετικής και κανονιστικής συμμόρφωσης  

• Διαδικασίες σχετικές με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και του 

νόμου 3556/2007 για τη γνωστοποίηση συναλλαγών  

• Διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης  

• Πολιτική αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου  

• Πολιτική - διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων 

 

 

iv. Η Εταιρική Υπευθυνότητα 

Η Εταιρεία μέσα από τις Αξίες που διαχρονικά πρεσβεύει,  αναπτύσσεται και δημιουργεί αξία, αρμονικά με δράσεις για 

την κοινωνία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον, με ευθύνη και ευαισθησία για τον άνθρωπο. 

 

 

Εταιρική διακυβέρνηση, διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς  

Η Εταιρεία θεωρεί ότι η ορθή εφαρμογή των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, είναι το κλειδί, όχι μόνο για τη 

βιώσιμη ανάπτυξή της, αλλά και για την εξασφάλιση της ικανοποίησης και της διαφύλαξης των έννομων συμφερόντων, 

όλων όσων συνδέονται με εκείνη. Στο εν λόγω πλαίσιο,  λειτουργεί με ακεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητές της, 

υιοθετώντας ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και διεξάγοντας τις δραστηριότητες της με διαφάνεια και αξιοπιστία 

ακολουθώντας με συνέπεια τις κατευθύνσεις και οδηγίες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Η δωροδοκία ή κάθε άλλη 

πρακτική διαφθοράς απαγορεύονται ρητά. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της Εταιρείας είναι παντελώς αντίθετη με τη 

διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος, τη δωροδοκία ή άλλη ανήθικη ή παράνομη δραστηριότητα. 

  

 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Στην Εταιρεία η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του 

ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα 

που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των 

χρηστών και πελατών μας.  
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Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε: Η Εταιρεία  συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για 

τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει στους πελάτες της και τους χρήστες του 

διαδικτύου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.  

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες: Η Εταιρεία  χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται 

στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των 

τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.  

Χρήση Προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τη διεξαγωγή 

των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την παροχή (συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης και της εξατομίκευσης) 

των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, και για την αποστολή επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού 

υλικού μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης (εμπορική προώθηση, προσφορές κα). 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεση του 

πελάτη. 

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων: Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των 

πελατών και χρηστών των υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με 

τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται. 

 

Υπευθυνότητα για τους Εργαζόμενους 

Για την Εταιρεία, οι άνθρωποι συνιστούν μια ευρύτερη οικογένεια και σαφέστατα αποτελούν το σημαντικό αγαθό της. 

Παραδοσιακά, η  προσέγγιση της Εταιρείας είναι ανθρωποκεντρική  και η  ανάπτυξη ενός ιδανικού εργασιακού 

περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης. Όλοι οι εργαζόμενοι της  Εταιρείας, με κοινό όραμα, συμβάλλουν τα 

μέγιστα στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που τίθενται, έχοντας την Εταιρεία πάντα στην καρδιά της  

τεχνολογίας. Η συνεχής μέριμνα για τους εργαζόμενους, αλλά και τις οικογένειές τους, έχει δημιουργήσει ένα βραβευμένο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

- Ανθρώπινα Δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες  

Στην  Εταιρεία τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν θεμέλιο λίθο  για την λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Εταιρεία προασπίζοντας τις αρχές και τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαγορεύει κάθε πρόσληψη και 

απασχόληση ατόμων που δεν έχουν συμπληρώσει τη νομίμως προβλεπόμενη ηλικία για εργασία. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας είναι αντίθετη  με την παιδική εργασία και καταδικάζει κάθε μορφή εξαναγκασμένης και υποχρεωτικής 

εργασίας, και δεν τίθεται ζήτημα εμφάνισης τέτοιου είδους περιστατικών στην Εταιρεία. 

Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, χρώματος, 

φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων.  

Απόδειξη των παραπάνω είναι ότι σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της,  ουδέποτε  υπήρξε κάποια καταγραφή ή αναφορά 

περιστατικού ή έστω και παραπόνου διάκρισης λόγω διαφορετικότητας, καθώς επίσης δεν έχει προκύψει κανένα 

περιστατικό παιδικής ή εξαναγκαστικής εργασίας και οποιαδήποτε είδους παρενόχληση. 

 

- Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία 
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Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής ειρήνης. Οι 

συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και κάθε εργαζόμενος μπορεί ελεύθερα να 

συμμετέχει σε συνδικαλιστικά σωματεία. 

 

- Εκπαίδευση και ανάπτυξη 

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων. Οι συνεχείς ευκαιρίες 

εκπαίδευσης που η Εταιρεία προσφέρει στους εργαζομένους της, είναι ιδιαίτερα σημαντικές, τόσο για την προσωπική 

και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών και υπαλλήλων της, όσο και για την επίτευξη επιχειρηματικής επιτυχίας., 

καθότι στο συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της πληροφορικής που ανήκει, ο καθημερινός εμπλουτισμός της γνωσιακής 

βάσης των εργαζομένων είναι απαραίτητος. Κάθε έτος καταρτίζεται εκπαιδευτικό πλάνο, με στόχο να εκπληρωθούν 

όλες οι ανάγκες που έχουν θέσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου 

να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Επιπλέον, το προσωπικό 

αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις 

ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων. 

 

-Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, με ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων εξασφαλίζει τις απαραίτητες  

συνθήκες  που εγγυώνται την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της.  

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γίνονται επισκέψεις από Τεχνικό Ασφαλείας ο οποίος επιβλέπει την τήρηση των 

κανόνων ασφαλείας. 

 

Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον   

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας και η Περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας διαχέεται σε όλες 

τις πτυχές της εταιρικής δραστηριότητας.  

Απόδειξη τούτου είναι η τοποθέτηση εντός της Εταιρείας κάδων ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών, ενσωμάτωση στην 

εταιρική προσωπική υπογραφή των εργαζομένων τη φράση “think before you print”, επιλογή ειδικών λαμπτήρων για το 

φωτισμό των χώρων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και διάσπαρτες σημάνσεις μέσα στους χώρους προς 

υπενθύμιση όλων να απενεργοποιούνται οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι μερικές από τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί. 

Υπό το εν λόγω πρίσμα και  αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του περιβαλλοντολογικού προβλήματος, η Εταιρεία δεν 

επιβαρύνει το περιβάλλον λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της (ανάπτυξη λογισμικού). Ο κλάδος Πληροφορικής 

δεν προβλέπει ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

Υπευθυνότητα για την Κοινωνία  

-Εθελοντισμός εργαζομένων και προσφορά στην Κοινωνία  

Η προσφορά, ο σεβασμός και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

κουλτούρας και των Αξιών της Εταιρείας εξ αρχής της λειτουργίας της. 

Το προσωπικό της Εταιρείας, συμμετέχει εθελοντικά σε κοινονικές δράσεις, προσφέροντας υλικά, χρόνο, αγάπη και 

κυρίως μια ζεστή αγκαλιά και ένα χαμόγελο για όλους τους συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. Οι δράσεις 
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που η Εταιρεία διοργανώνει  αφορούν κυρίως τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για φορείς, δράσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερες δράσεις για τη στήριξη φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 

Συγκεκριμένα η Εταιρεία φροντίζει και: 

- Διοργανώνει αιμοδοσίες προσωπικού με σκοπό την άμεση διάθεση αίματος και αιμοπεταλίων σε εργαζόμενους 

ή συγγενείς εργαζομένων αλλά και τρίτους. 

- Συλλέγει πλαστικά καπάκια, τα οποία δίνονται σε συλλόγους και φορείς με σκοπό την αγορά αναπηρικών 

αμαξιδίων για συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. 

- Κατά την  Εβδομάδα Αλληλεγγύης που διοργανώνεται κάθε χρόνο αλλά και του project “Helping Santa” που 

τρέχει κάθε Χριστούγεννα στέκεται σε κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται βοήθεια συγκεντρώνοντας είδη πρώτης 

ανάγκης, ρούχα, σχολικά είδη και παιχνίδια, με σκοπό να δοθούν σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη και σε 

φορείς που τους εκπροσωπούν και φροντίζουν για εκείνους. 

- Παραχωρεί λογισμικά προγράμματα αλλά και δωρεάν εκπαίδευση για τη χρήση τους σε συλλόγους όπως το 

«Χαμόγελο του Παιδιού», τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τον «Αρκτούρο», την «Εταιρεία Σπαστικών Β.Ε.». 

- Διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα φιλανθρωπικό bazaar σε 

συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού». 

- Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς και παρέχει πρόσβαση σε φοιτητές τους στους χώρους της εταιρείας ώστε 

να αποκτούν εξοικείωση με εργασιακές συνθήκες. 

- Παρέχει εφαρμογές εκμάθησης λογιστικών, φορολογικών και εργατικών θεμάτων σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα 

της χώρας ενώ παράλληλα με την συμβολή της εμπλουτίστηκαν βιβλιοθήκες Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 

- Πραγματοποιεί στις εγκαταστάσεις της δωρεάν εκπαιδεύσεις για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας στον 

λογιστικό κλάδο. 

- Στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό υποστηρίζοντας ενεργά αθλητικούς συλλόγους μέσω χορηγιών. 
 

Στην Εταιρεία εφαρμόζουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο η ανάπτυξη συνυπάρχει αρμονικά με δράσεις 

εταιρικής υπευθυνότητας, με σεβασμό στον άνθρωπο! 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Professional Computer Services A.E.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «Professional Computer Services Α.Ε.» 

(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της εταιρείας «Professional Computer Services Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής 

μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, 

καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και 

τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και 

έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών 

Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 
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Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη 

γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 

πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 

εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 

σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να 

αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 

της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 

εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 

άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό 

τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, 

η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση 

ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 

πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021   22 

στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση 

για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από 

αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες 

παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 

σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη 

μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 

ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να 

λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς 

και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε 

ότι: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «Professional Computer Services Α.Ε.» και 

το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου. 

 

      

Αθήνα 21 Μαρτίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Ελευθέριος Κουτσόπουλος 
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Α. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης  

 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 

 
Σημ. 

 
31/12/2021 

  
               31/12/2020 
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ) 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού       

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5 43.829  128.774 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 10.812  23.254 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 7 15.128  14.149 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 8 7.989  7.989 

  77.758  174.166  

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού     

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 9 267.124  284.034 

Λοιπές Απαιτήσεις 10 76.687  87.289 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 1.364.806  945.568 

   1.708.617  1.316.891  

Σύνολο ενεργητικού  1.786.375  1.491.058  

      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Ίδια Κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο 12 300.000  300.000 

Αποθεματικά 13 103.519  103.519 

Αποτελέσματα εις Νέον 14 640.451  339.651 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.043.970  743.171 

      

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

16 59.110 
 

5.765 

 52.479 
 

25.911 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 15               

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων  64.875  78.390 

      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 17 15.967  46.936 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 18 111.770  35.117 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 15 19.887 
529.906 

 67.867 
519.576 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  19                       

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων  677.530  669.496 

Σύνολο υποχρεώσεων  742.405  747.887 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  1.786.375  1.491.058 

 

 

 

 

 

* Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 2020 έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. (IFRIC-

Committee). Σχετική ανάλυση παρέχεται στην σημείωση 30 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Χρήσεως 

 

 
(Ποσά σε Ευρώ) Σημ. 01/01 – 

31/12/2021 

 01/01 - 

31/12/2020 

Πωλήσεις 24 2.775.583  2.353.940 

Κόστος Πωληθέντων 20 (1.323.344)  (1.575.392) 

Μικτό Κέρδος  1.452.239  778.547 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  21 36.353  3.019 

Έξοδα διοίκησης 20 (40.085)  (536.170) 

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 20 (864.881)  - 

Έξοδα διάθεσης 20 (99.454)  (149.773) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 21 (15.160)  (3.434)  

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης          469.013          92.190 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 22 117  134 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 22 (4.889)  (9.442) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα  
22         - 

 
      (10.685) 

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων  464.240  72.197 

 Φόρος εισοδήματος 7 (118.742)  (18.290) 

Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους   345.498  53.907 

 
 
 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 (Ποσά σε €) 
01/01 – 01/01 – 

31/12/2021 31/12/2020 

Κέρδη/Ζημιές χρήσης μετά από φόρους 345.498 53.907 

Ποσά που δεν αναταξινομούνται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα   

Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού 5.202 -646 

Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού 

(1.144) 155 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) λόγω της 
μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή 

149 - 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 4.206 -491 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 349.705 53.417 

 

 

* Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 2020 έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. (IFRIC-

Committee). Σχετική ανάλυση παρέχεται στην σημείωση 30 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 (Ποσά σε Ευρώ) 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 31/12/2019 300.000 103.519 288.518 692.037 

Αλλαγή από επίδραση IAS 19   90.485 90.485 

Αναθεωρημένο υπόλοιπο 31.12.2019 300.000 103.519 379.003 782.522 

Τακτικό αποθεματικό χρήσης - - - - 

Μερίσματα πληρωτέα - -  (92.768) (92.768) 

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες  - - (92.768) (92.768) 

Αποτέλεσμα περιόδου (α) - - 53.907 53.907 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:     
Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού - - (646) (646) 
Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών 
προσωπικού 

- 
- - - 

Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες - 
 155 155 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β) - - (491) (491) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης (α+β) - - 53.416 53.416 

Υπόλοιπο 31/12/2020 300.000 103.519 339.651 743.171 

Τακτικό αποθεματικό χρήσης - - - - 

Μερίσματα πληρωτέα - -  (50.000) (50.000) 

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες  - - (50.000) (50.000) 

Αποτέλεσμα περιόδου (α) - - 346.946 346.946 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:     
Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού - - 5.202 5.202 
Επίδραση σε φόρο αναλογιστικών κερδών λόγω αλλαγής φορολογικού 
συντελεστή 

- 
- 149 149 

Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες   (1.144) (1.144) 

     

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β) - - 4.206 4.206 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης (α+β) - - 351.152 351.152 

Υπόλοιπο 31/12/2021 300.000 103.519 640.804 1.044.323 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 2020 έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. (IFRIC-

Committee). Σχετική ανάλυση παρέχεται στην σημείωση 30 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

(Ποσά σε Ευρώ)   31/12/2021 31/12/2020 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη Χρήσης   464.240 76.150 

Προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις    116.433 103.060 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 
προσωπικού   

- 8.860 

Προβλέψεις   2.261 - 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλ/ές διαφορές  10.744  

Λοιπά χρηματοοικονομικά    - (3.019) 

Κέρδη/(Ζημίες) από καταστροφή ενσώματων παγίων   - - 

Έσοδα τόκων   - (134) 

Έξοδα τόκων   4.889 9.442 

Λοιπές Συναλλαγματικές διαφορές  - 10.685 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:      

Αύξηση / (μείωση) απαιτήσεων   27.512 (74.426) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων  55.432 72.218 

Μείον:  - - 

Καταβληθέντες τόκοι  (4.889) (959) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  (119.621) (36.274) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 557.000 165.604 

      

Ταμειακές ρoές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων  (19.752) (30.827) 

Τόκοι που εισπράχθησαν                                                                      1117 118 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   (19.635) (30.709) 

        

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις                  (68.127) (65.415) 
Μερίσματα πληρωθέντα   (50.000) (93.408) 

Καθαρές ταμειακές  ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  (118.127) (158.823) 

      

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

 419.238 (23.927) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  945.568 969.495 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
περιόδου 

  1.364.806 945.568 

    
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

* Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 2020 έχουν αναμορφωθεί λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. (IFRIC-

Committee). Σχετική ανάλυση παρέχεται στην σημείωση 30 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 28 έως 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Β. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2021 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η Professional Computer Services ιδρύθηκε στα τέλη του 1992 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών 

λύσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο. Από τις αρχές του 1998 κύριος μέτοχος της Εταιρείας ήταν η 

SingularLogic SA, η οποία κατείχε το 50,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Τον Νοέμβριο του 2021 η εταιρεία 

EPSILONNET ΑΕ εξαγόρασε το 88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.   

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της EPSILON 

NET A.E. της 31.12.2021. Η διεύθυνση της Εταιρείας, είναι Λοχαγού Δεδούση 1 & Λεωφόρος Μεσογείων 304-306, 

Χολαργός και η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.pcs.gr. Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 

(σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες της 31ης Δεκεμβρίου 2020) εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο την 21/03/2022. 

Η μητρική εταιρεία ‘‘EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας’’ 

με τον διακριτικό τίτλο ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ (“η Εταιρεία”), ιδρύθηκε με τη σημερινή της μορφή το έτος 1999 

(Φ.Ε.Κ. 6383 / 04.08.1999). Η έδρα της Μητρικής Εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο Δήμο Πυλαίας του Ν. 

Θεσσαλονίκης – Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 – Ζώνη ΕΜΟ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι 

www.epsilonnet.gr. 

Η ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ δραστηριοποιείται στον κλάδο πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα στον τομέα του 

επιχειρησιακού λογισμικού με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστήματων και λύσεων για μεγάλες & μεσαίες επιχειρήσεις, 

μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελευθέρους επαγελματίες οικονομολόγους, λογιστές – φοροτεχνικούς, λογιστικά 

γραφεία. Επιπρόσθετα, παρέχει εκπαιδευτικές υπηρέσιες προς στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και ελεύθερους 

επαγγελματίες. Τέλος, εκδίδει και διαθέτει το εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό ‘‘EPSILON 7’’ ενώ παραλλήλα 

εμπορεύεται επιστημονικά – φορολογικά βιβλία. 

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ. της ‘‘PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ είναι 

η ακόλουθη: 

 

 

 

http://www.epsilonnet.gr/
http://www.epsilonnet.gr/
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- Μίχος Ιωάννης του Νικολάου : Πρόεδρος 

- Ξενόφος Γεώργιος του Ιωάννη : Διευθύνων Σύμβουλος  

- Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου : Μέλος 

- Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου : Μέλος 

- Κηρύκου Δήμητρα του Κωνσταντίνου : Μέλος 

   

 

2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές 
 

 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της “PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES Α.Ε.” της 31ης Δεκεμβρίου 

2021 έχουν συνταχθεί με βάση: 

 

- την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες,  

 

- την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), 

 

- την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, 

 

και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002. 

 

Η σύνταξη των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Εταιρεία προβαίνει σε 

εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και εξόδων 

κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρεία για τη λήψη αποφάσεων 

και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά δεδομένα και σε 

υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. 

Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι 

επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που 

πραγματοποιούνται. 

 

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 

 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με 

αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. 
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Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

 

Στις Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι 

Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, προσαρμοσμένων με νέα Πρότυπα, και τις αναθεωρήσεις επί των Προτύπων 

που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ (βλ. παραγράφους 9.1, 9.2 και 9.3). 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε 

ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία 

αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής 

ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που 

περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται 

να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου 

Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των 

διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων 

σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις 

στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο 

αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα 

λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία 

αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 

μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/04/2021) 
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Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 

16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις 

μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες 

την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα 

τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες 

Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου 

σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 

παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, 

παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που 

αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των 

παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω 

παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και 

τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν 

ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 
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• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 

ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου 

στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο 

βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών 

οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία 

οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και 

συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι 

οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι 

τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του 

Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη 

μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη 

βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των 

λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών 

πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Η 

Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός 

των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 

αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή 

είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές 

συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ 

και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
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παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.  Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για 

την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης 

μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό 

της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) 

αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή 

προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι 

συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση 

υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. 

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της 

ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της 

πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και 

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να 

προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από 

συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες 

αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες 

απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη 

φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες 

απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – 

Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις 

μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές 
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λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές 

Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αλλαγή  λογιστικής  πολιτικής  αναφορικά  με  την  κατανομή  των  καθορισμένων  παροχών  προσωπικού  σε 

περιόδους υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον 

τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία 

περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί 

συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 

ως  προς  την  παροχή  αποζημίωσης  λόγω  συνταξιοδότησης (το  «Πρόγραμμα  Καθορισμένων  Παροχών  του  

Εργατικού Δικαίου»). Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα 

κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που 

συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την 

λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, 

εφάρμοζε το ΔΛΠ  19 κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 

και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012  στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία 

συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Η  εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. Βάσει των ανωτέρω, η 

εφαρμογή της ωςάνω οριστικής απόφασης έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την 

αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 

8. 

 

2.2. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Βάση Αποτίμησης Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση το ιστορικό κόστος, 

δηλαδή στο ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που καταβλήθηκαν ή στην εύλογη αξία του 

ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθούν. Το ανωτέρω κόστος παρουσιάζεται μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και την τυχόν απομείωση της αξίας των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
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Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία 

πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις ενσωματώνονται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων, εφόσον προσαυξάνουν 

την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία διαπιστώνεται η απομείωση. 

Τα στοιχεία των ενσώματων παγίων και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις τους, διαγράφονται κατά την πώληση ή την 

απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι 

ζημίες, που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου, περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 

κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

 

Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Η μέθοδος απόσβεσης των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται, είναι η σταθερή μέθοδος, 

κατά την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα με σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της  ωφέλιμης 

ζωής των παγίων, η οποία έχει ως εξής: 

• Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ανάλογα με τη διάρκεια μίσθωσης 

• Μεταφορικά μέσα      6 – 10 έτη 

• Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός     5 – 10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και αναπροσαρμόζονται, 

αν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στην μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της 

μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. 

 

2.3. Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Εσωτερικά Δημιουργούμενα Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού (Ιδιοπαραγωγή) 

Πρόκειται για εσωτερικά – εντός της Εταιρείας – δημιουργούμενα λογισμικά προγράμματα, τα οποία είναι το 

αποτέλεσμα της εφαρμογής των ευρημάτων του τμήματος έρευνας της Εταιρείας επί αυτών των προγραμμάτων, τα οποία 

δεν προορίζονται για πώληση, αλλά για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών, 

συστημάτων, μεθόδων ή υπηρεσιών. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής λογισμικού, όπως 

πρώτες και βοηθητικές ύλες, αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων και λοιπά διάφορα 

έξοδα – αναλώσιμα υλικά κλπ. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 

νέων λογισμικών, προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας. 

 

Κριτήρια Αναγνώρισης 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή, αναγνωρίζονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις μόνο αν ενσωματώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• Αναγνωρισιμότητα κάθε άυλου στοιχείου του ενεργητικού, με την έννοια ότι μπορεί να διαχωριστεί από την Εταιρεία 

και να πωληθεί, μεταβιβαστεί μισθωθεί ή ανταλλαχθεί, είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του 

ενεργητικού. 

• Η Εταιρεία να έχει τον έλεγχο κάθε άυλου στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτό και κατ’ επέκταση να μπορεί να αποτρέψει άλλους να 

επωφεληθούν από αυτά τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 

• Να αναμένεται ότι θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από κάθε άυλο στοιχείο του ενεργητικού, τα οποία 

είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία. 

• Το κόστος κάθε εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου στοιχείου ενεργητικού πρέπει να μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. 

Περιλαμβάνονται έξοδα που μπορούν άμεσα να αποδοθούν ή να κατανεμηθούν πάνω σε μια λογική και συνεπή βάση, 

π.χ.: 

➢ Τα κόστη των υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή αναλώνονται για την ανάπτυξη του άυλου παγίου. 

➢ Οι μισθοί και άλλα σχετικά έξοδα του προσωπικού, που ασχολείται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία του 

άυλου παγίου. 

➢ Κάθε έξοδο, το οποίο είναι άμεσα αποδοτέο στη δημιουργία του άυλου παγίου (π.χ. αμοιβές για την κατοχύρωση 

ενός νομικού δικαιώματος). 

➢ Τα γενικά έξοδα, που είναι αναγκαία για τη δημιουργία του άυλου παγίου και μπορούν να κατανεμηθούν σε αυτό, 

σε μια λογική  και σταθερή βάση (π.χ. επιμερισμός  απόσβεσης  παγίων, ασφαλίστρων, ενοικίων, φωτισμού, λοιπών 

υλικών άμεσης ανάλωσης κλπ). 

➢ Το κόστος δανεισμού των δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των άυλων παγίων, βάσει των 

διατάξεων του ΔΛΠ 23 ‘‘Κόστος Δανεισμού’’, που περιλαμβάνει τόκους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

τραπεζικών δανείων καθώς και τόκους υπεραναλήψεων, συμπληρωματικά έξοδα (π.χ. προμήθειες) που 

πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη των δανείων, χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοοικονομικές 

μισθώσεις που παρακολουθούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 ‘‘Μισθώσεις’’ και συναλλαγματικές διαφορές δανείων 

σε ξένο νόμισμα. 

 

Στάδιο Έρευνας 

Όλες οι δαπάνες που διενεργούνται κατά το στάδιο της έρευνας, για την ανάπτυξη ενός εσωτερικά δημιουργούμενου 

άυλου παγίου στοιχείου, αναγνωρίζονται άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν. Μόνο οι δαπάνες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης μπορούν να αναγνωριστούν ως στοιχεία του 

ενεργητικού. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο στάδια, τότε όλα τα έξοδα 

που μπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη του άυλου παγίου στοιχείου, θα αναγνωριστούν στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. 

Δαπάνες που, πριν την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου άυλου παγίου στοιχείου, είχαν μεταφερθεί ως έξοδα στα 

αποτελέσματα, δεν κεφαλαιοποιούνται μετά την αναγνώρισή του. 

 

Στάδιο Ανάπτυξης 
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Το στάδιο ανάπτυξης, ως μεταγενέστερο του σταδίου έρευνας, παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία, να αποδείξει βάσιμα, 

ότι θα δημιουργηθεί ένα άυλο πάγιο στοιχείο του ενεργητικού. 

Προκειμένου  να  αναγνωριστεί το κόστος, που πραγματοποιείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης, στα εσωτερικά 

δημιουργούμενα  άυλα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  του  ενεργητικού,  η  διοίκηση  της Ετιαρείας  εκτιμά  και 

αποδεικνύει σωρευτικά, σε ετήσια βάση, τα εξής: 

➢ Την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει το άυλο πάγιο, προκειμένου αυτό, στην τελική του μορφή, να είναι σε 

θέση να χρησιμοποιηθεί ή να πουληθεί. 

➢ Την πρόθεση να ολοκληρώσει το άυλο πάγιο, ώστε αυτό να διατεθεί για πώληση ή χρήση. 

➢ Τη δυνατότητα πώλησης ή χρήσης του άυλου παγίου. 

➢ Τον τρόπο με τον οποίο θα εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η διοίκηση της Εταιρείας 

αποδεικνύει α) την ύπαρξη ενεργού αγοράς για τα προϊόντα που παράγει το άυλο πάγιο και β) σε περίπτωση που 

κάποιο άυλο πάγιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός της εταιρείας, τη χρησιμότητα του εν λόγω άυλου παγίου. 

➢ Τη διαθεσιμότητα επαρκών τεχνικών, οικονομικών ή άλλων πόρων, οι οποίοι θα βοηθήσουν να ολοκληρωθεί και 

να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί εντός της εταιρείας, το άυλο πάγιο. 

➢ Τη δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων που θα αποδοθούν στο άυλο πάγιο, κατά τη διάρκεια του 

σταδίου ανάπτυξής του (σύστημα κοστολόγησης). 

 

Μέθοδος Αποτίμησης μετά την Αρχική Αναγνώριση 

Μετά την αρχική αναγνώριση, το ΔΛΠ 38 δίνει τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των παρακάτω δύο μεθόδων αποτίμησης 

των άυλων πάγιων στοιχείων του ενεργητικού: 

➢ Τα άυλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

τις τυχόν συσσωρευμένες ζημίες, λόγω μείωσης της αξίας τους. 

➢ Τα άυλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται στην αναπροσαρμοσμένη αξία τους, που είναι η εύλογη 

αξία τους, κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

τις τυχόν συσσωρευμένες ζημίες, λόγω μείωσης της αξίας του. 

Η Εταιρεία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, εφάρμοσε την πρώτη μέθοδο του ιστορικού κόστους, την οποία και 

συνεχίζει. 

 

Αποσβέσεις 

Η μέθοδος απόσβεσης των εσωτερικά δημιουργούμενων (ιδιοπαραγόμενων) άυλων στοιχείων του ενεργητικού που 

χρησιμοποιείται, είναι η συστηματική κατανομή της αποσβέσιμης αξίας κάθε άυλου παγίου της Ετιαρείας στα έτη της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 2 και 10 ετών. Η κατανομή γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται τα οικονομικά οφέλη από την εταιρεία. 

Αποσβέσιμη αξία κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ είναι η αξία του ιστορικού κόστους μείον την υπολειμματική 

αξία. Η υπολειμματική αξία θεωρείται ότι είναι μηδενική για όλα τα άυλα στοιχεία της Ετιαρείας. 
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Δεδομένου ότι για τον προσδιορισμό της αποσβέσιμης και της υπολειμματικής αξίας κάθε άυλου παγίου, είναι απαραίτητο  

να  έχει  εκτιμηθεί η ωφέλιμη ζωή του, η διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει υπ’ όψη της όλους τους παρακάτω παράγοντες, 

προκειμένου να προσδιοριστεί η ωφέλιμη ζωή ξεχωριστά για κάθε άυλο πάγιο: 

➢ Η αναμενόμενη χρήση του άυλου παγίου. 

➢ Οι κύκλοι ζωής συναφών προϊόντων ή δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την ωφέλιμη ζωή παρόμοιων 

στοιχείων. 

➢ Οι τεχνικές, τεχνολογικές ή εμπορικές μορφές  απαξίωσης. 

➢ Η σταθερότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και κατ’ επέκταση τα άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού της, καθώς και η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προκύπτουν από τα εν λόγω άυλα πάγια. 

➢ Οι αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών. 

➢ Το επίπεδο συντήρησης που θα απαιτηθεί για κάθε άυλο πάγιο, κατά τη διάρκεια των επόμενων χρήσεων, όπως 

επίσης και το αν η εταιρεία είναι διατεθειμένη να προβεί στην πραγματοποίηση των δαπανών συντήρησης που θα 

απαιτηθούν. 

➢ Η έκταση κατά την οποία η ωφέλιμη ζωή του άυλου παγίου, είναι συνάρτηση της  ωφέλιμης  ζωής άλλων άυλων 

παγίων στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας. 

 

2.4. Μισθώσεις 

Η Εταιρεία ως μισθωτής   

Η Εταιρεία εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και αναγνωρίζει κατά 

περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση από την μίσθωση για όλες τις 

συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις 

με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Για τις 

μισθώσεις αυτές, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια 

της μίσθωσης.   

Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία παραμένουν 

ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα οποία προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο 

της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο 

δανεισμού του. Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση αποτελούνται 

από:  

➢ σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά τυχόν κίνητρα 

μίσθωσης,  

➢ κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά επιμετρώνται με 

χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου,  

➢ ποσά, τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας,  

➢ την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το εν λόγω 

δικαίωμα, και  
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➢ την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος 

του μισθωτή για καταγγελία της μίσθωσης.  

Η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας την λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι τόκοι 

επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου) και μειώνοντας την λογιστική 

αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων. Η Εταιρεία επανεπιμετρά την υποχρέωση από την μίσθωση (και 

κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα σχετικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης) εάν:   

➢ επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του δικαιώματος αγοράς, 

στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα 

μισθώματα με βάση το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο.  

➢ επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στον δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα ποσά τα οποία 

αναμένεται να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποχρέωση 

από την μίσθωση επιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αρχικό προεξοφλητικό 

επιτόκιο.   

➢ μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως χωριστή μίσθωση, 

στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα 

μισθώματα κάνοντας χρήση του αναθεωρημένου προεξοφλητικού επιτοκίου.  

Η υποχρέωση από την μίσθωση παρουσιάζεται διακριτά στoν Ισολογισμό.    

 Το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της αντίστοιχης υποχρέωσης 

από την μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή 

προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις 

τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Η Εταιρεία εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να 

προσδιορίσει εάν το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης έχει απομειωθεί.   

 Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία αναλαμβάνει συμβατικά την υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το 

υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο που έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης 

μίσθωσης, αναγνωρίζει μια πρόβλεψη η οποία επιμετράται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37. Τα κόστη αυτά προσαυξάνουν την 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Η Εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε με κάποιο από αυτά τα 

κόστη κατά τις περιόδους που παρουσιάζονται στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις.  

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στην μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της 

μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν ως αποτέλεσμα της σύμβασης 

μίσθωσης μεταβιβάζεται η κυριότητα του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή στο κόστος του περιουσιακού 

στοιχείου με δικαίωμα χρήσης έχει ενσωματωθεί το τίμημα εξαγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 

δεδομένου ότι η Εταιρεία αναμένει να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς αυτού, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με 

δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η απόσβεση ξεκινά 

από την έναρξη της μισθωτικής περιόδου.  
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Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης παρουσιάζονται διακριτά στον Ισολογισμό.  

Τα κυμαινόμενα μισθώματα, τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται στην 

επιμέτρηση της υποχρέωσης από την μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο της λογιστικής αξίας 

του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Οι σχετικές πληρωμές αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο κατά την 

οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών των καταβολών και περιλαμβάνονται επιμερισμένα στα κονδύλια 

λειτουργικών εξόδων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων.  

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 16 σύμφωνα 

με την οποία ο μισθωτής δεν υποχρεούται να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και επομένως αντιμετωπίζει λογιστικά 

κάθε μισθωτικό και σχετικό μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαία σύμβαση.  

 Η Εταιρεία ως εκμισθωτής  

Οι μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής κατατάσσονται είτε ως χρηματοδοτικές είτε ως λειτουργικές. Όταν 

σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνοδεύουν την 

κυριότητα του στον μισθωτή, η μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική. Όλες οι άλλες μισθώσεις κατατάσσονται ως 

λειτουργικές μισθώσεις.  

Όταν η Εταιρεία είναι ενδιάμεσος μισθωτής, αντιμετωπίζει λογιστικά την κύρια μίσθωση και την υπεκμίσθωση ως δυο 

χωριστές συμβάσεις. Η υπεκμίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική ή λειτουργική ανάλογα με το περιουσιακό 

στοιχείο με δικαίωμα χρήσης που προκύπτει από την κύρια μίσθωση.   

Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης. 

Τα αρχικά άμεσα κόστη διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται 

στην λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια 

της εκάστοτε μίσθωσης.  

Τα ποσά που οφείλουν οι μισθωτές από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως απαιτήσεις στο ποσό της 

καθαρής επένδυσης της Εταιρείας στην χρηματοδοτική μίσθωση. Το χρηματοοικονομικό έσοδο από την μίσθωση 

κατανέμεται στις περιόδους αναφοράς έτσι ώστε να αντανακλάται το σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης της Εταιρείας 

στην υπολειπόμενη καθαρή επένδυση στις χρηματοδοτικές μισθώσεις.  

Όταν η μίσθωση περιλαμβάνει μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία, η Εταιρεία  εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 15 προκειμένου 

να επιμερίζει το τίμημα της σύμβασης σε κάθε στοιχείο χωριστά. 

 

2.5. Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται, αλλά υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης σε ετήσια βάση, ο οποίος διενεργείται και σε περίπτωση γεγονότων που καταδεικνύουν, ότι η λογιστική αξία 

αυτών των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης  της αξίας τους, όταν γεγονότα ή αλλαγές 

στις συνθήκες υποδηλώνουν, ότι η λογιστική τους αξία είναι πιθανό να μην ανακτηθεί. 
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Ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται η υψηλότερη μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης ενός 

στοιχείου του ενεργητικού. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να 

ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εμπορική βάση, 

μεταξύ δύο μερών που έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου και ενεργούν με την θέληση τους, μετά  την  αφαίρεση  κάθε 

πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι η 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, που αναμένεται να εισρεύσουν στην εταιρεία, λόγω της 

συνεχούς χρήσης του στοιχείου και από την εισροή που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα, όταν προκύπτουν. 

 

2.6. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα χρηματοοικονομικά μέσα ως στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων εφόσον καθίσταται 

αντισυμβαλλόμενο μέρος που αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις βάσει των συμβατικών όρων του 

χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά την αρχική αναγνώριση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 

υποχρεώσεων αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, η αξία κατά την αρχική αναγνώριση προσαυξάνεται με τα έξοδα 

συναλλαγών και μειώνεται με τα έσοδα και τις προμήθειες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση ή τη δημιουργία τους. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων αφορούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις 

απαιτήσεις από πελάτες, τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές και πελάτες και ορισμένα στοιχεία των λοιπών απαιτήσεων 

και λοιπών υποχρεώσεων. 

Oι λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις της Εταιρείας που αφορούν τις τραπεζικές καταθέσεις, τις απαιτήσεις από 

πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις ταξινομούνται στο χαρτοφυλάκιο των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος καθώς:  

➢ εντάσσονται σε επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση προκειμένου να εισπραχθούν οι 

συμβατικές ταμειακές τους ροές, και  

➢ οι συμβατικοί όροι που τα διέπουν προβλέπουν αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του 

ανεξόφλητου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments 

of Principal and Interest- SPPI). 

Οι απαιτήσεις από πωλήσεις σε πελάτες και λοιπές περιπτώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους (στην αξία 

της συναλλαγής), η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης.  

Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η 

Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της 

ζημίας απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα. 
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Οι απαιτήσεις από τους πελάτες και οι λοιπές οικονομικές απαιτήσεις της Εταιρείας, είναι συνήθως άμεσα απαιτητές και 

ως εκ τούτου δεν ενσωματώνεται σε αυτές αμοιβή για το πέρασμα του χρόνου (time value). 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και εκτοκίζονται με τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Τα αποτελέσματα από την αποτίμηση ή διακοπή αναγνώρισης των υποχρεώσεων που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην γραμμή Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της κατάστασης 

αποτελεσμάτων. 

Η Εταιρεία προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού όταν: 

➢ έχουν λήξει οι ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών στοιχείων, 

➢ μεταβιβάζεται το συμβατικό δικαίωμα είσπραξης των ταμειακών ροών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και 

ταυτόχρονα μεταβιβάζονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά, 

➢ δάνεια ή επενδύσεις σε αξιόγραφα καθίστανται ανεπίδεκτα εισπράξεως, οπότε και τα διαγράφουν, και 

➢ οι συμβατικοί όροι των χρηματοοικονομικών στοιχείων μεταβάλλονται ουσιωδώς. 

Η Εταιρεία διακόπτει την αναγνώριση μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) όταν αυτή συμβατικά 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

 

2.7. Καθορισμός της Εύλογης Αξίας 

Ως εύλογη αξία ορίζεται η τιμή που θα εισέπραττε η Εταιρεία κατά την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή η τιμή 

που θα κατέβαλε προκειμένου να μεταβιβάσει μία υποχρέωση, σε μία συνηθισμένη συναλλαγή ανάμεσα σε συμμετέχοντες 

της αγοράς, κατά την ημερομηνία της αποτίμησης, στην κύρια αγορά του στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων 

ή στην πιο συμφέρουσα αγορά για το στοιχείο, στην περίπτωση που δεν υφίσταται κύρια αγορά. 

Η Εταιρεία προσδιορίζει την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των  υποχρεώσεων, που διαπραγματεύονται 

σε ενεργό αγορά, βάσει των διαθέσιμων τιμών της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Εταιρεία προσδιορίζει την 

εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης οι οποίες είναι κατάλληλες για τις συγκεκριμένες συνθήκες, για τις 

οποίες υπάρχουν διαθέσιμα και επαρκή δεδομένα για την αποτίμηση και οι οποίες αφενός μεν μεγιστοποιούν τη χρήση 

των σχετικών παρατηρήσιμων τιμών αφετέρου ελαχιστοποιούν τη χρήση μη παρατηρήσιμων τιμών. Σε περιπτώσεις που 

δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα στην αγορά δεδομένα, χρησιμοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιμήσεις 

και παραδοχές π.χ. προσδιορισμός αναμενόμενων ταμειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωμών 

ή αθέτησης αντισυμβαλλομένου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την αποτίμηση στην εύλογη αξία, η Εταιρεία χρησιμοποιεί 

υποθέσεις που θα χρησιμοποιούνταν από τους συμμετέχοντες της αγοράς, θεωρώντας ότι ενεργούν με βάση το μέγιστο 

οικονομικό τους συμφέρον. 

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων τα οποία είτε αποτιμώνται στην εύλογη αξία είτε για τα οποία 

γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους, ως εξής: 

➢ δεδομένα επιπέδου 1: τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς, 

➢ δεδομένα επιπέδου 2: άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα (observable) δεδομένα, 
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➢ δεδομένα επιπέδου 3: προκύπτουν από εκτιμήσεις της Εταιρείας καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα 

στην αγορά. 

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  

Η κυριότερη κατηγορία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την οποία προσδιορίζεται εύλογη αξία είναι 

τα ακίνητα. Η διαδικασία που, κατά κανόνα, ακολουθείται κατά την αποτίμηση στην εύλογη αξία ενός ακινήτου 

συνοψίζεται στα ακόλουθα στάδια: 

➢ Ανάθεση της εντολής στον μηχανικό-εκτιμητή, 

➢ Μελέτη υποθέσεως - Καθορισμός πρόσθετων στοιχείων, 

➢ Αυτοψία - Επιθεώρηση, 

➢ Επεξεργασία στοιχείων - Υπολογισμοί, 

➢ Σύνταξη εκτιμήσεων. 

Ο εκάστοτε εκτιμητής, για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας του κάθε ακινήτου, επιλέγει εκ των ακόλουθων τριών 

βασικών μεθόδων: 

➢ Μέθοδος της αγοράς (ή συγκριτική μέθοδος), η οποία προσδιορίζει την εύλογη αξία του ακινήτου με σύγκρισή 

του με άλλα όμοια ακίνητα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία συναλλαγών (αγοραπωλησιών). 

➢ Μέθοδος του εισοδήματος, η οποία κεφαλαιοποιεί μελλοντικές χρηματοροές που μπορεί να εξασφαλίσει το 

ακίνητο με κατάλληλο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης. 

➢ Μέθοδος του κόστους, η οποία αντικατοπτρίζει το ποσό το οποίο θα απαιτούνταν κατά την τρέχουσα περίοδο 

για την υποκατάσταση του ακινήτου με ένα άλλο, ανάλογων προδιαγραφών, αφού ληφθεί υπόψη η κατάλληλη 

προσαρμογή λόγω απαξιώσεως.  

Παραδείγματα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των ακινήτων και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά 

στις επιμέρους εκτιμήσεις είναι τα ακόλουθα: 

✓ Εμπορικά Ακίνητα: Τιμή ανά m2, προσαύξηση ενοικίου κατ’ έτος, ποσοστό μακροχρόνια μη μισθωμένων 

χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), προεξοφλητικό επιτόκιο, συντελεστής απόδοσης εξόδου, διάρκεια μισθώσεων 

σε ισχύ (έτη), ποσοστό μη μισθωμένων χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), κλπ. 

✓ Οικιστικά Ακίνητα: Καθαρή (αρχική) απόδοση ακινήτου, αναμενόμενη απόδοση ακινήτου βάσει εκτιμώμενης 

μισθωτικής αξίας (reversionary yield), καθαρό ενοίκιο ανά m2 ανά έτος, ποσοστό μακροχρόνια μη μισθωμένων 

χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), διάρκεια μισθώσεων σε ισχύ (έτη), ποσοστό μη μισθωμένων χώρων/μονάδων 

(προς μίσθωση), εκτιμώμενη αξία μισθωμάτων ανά m2, προσαύξηση ενοικίου κατ’ έτος, προεξοφλητικό επιτόκιο, 

συντελεστής απόδοσης εξόδου, διάρκεια μισθώσεων σε ισχύ (έτη), κλπ. 

✓ Γενικές Παραδοχές όπως: ηλικία κτηρίου, υπολειπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής, m2 ανά κτήριο κ.α. 

αναφέρονται επίσης στις επιμέρους εκτιμήσεις για κάθε ακίνητο. Επισημαίνεται πως η αποτίμηση στην εύλογη 

αξία ενός ακινήτου βασίζεται στην ικανότητα των συμμετεχόντων της αγοράς να δημιουργήσουν οικονομικά 

οφέλη από τη μέγιστη και καλύτερη χρήση του ή από την πώλησή του σε άλλους συμμετέχοντες της αγοράς, οι 

οποίοι θα κάνουν χρήση του στοιχείου αυτού κατά το μέγιστο και καλύτερο τρόπο. 
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2.8. Αποθέματα 

Τα αποθέματα είναι τα στοιχεία του ενεργητικού, που είτε κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των 

δραστηριοτήτων των εταιρειών της Εταιρείας, είτε βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής, μέχρι να πάρουν την τελική 

τους μορφή για πώληση ή είναι υλικά και πρώτες ύλες, τα οποία θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην 

παροχή υπηρεσιών. 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Η τιμή κόστους κτήσεως για το σύνολο των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους 

των ομοίων ειδών. 

 

2.9. Απαιτήσεις από Εμπορική Δραστηριότητα 

Οι  απαιτήσεις  από εμπορική  δραστηριότητα  της Εταιρείας  κατατάσσονται στα  κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού, δεδομένου ότι κατέχονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς ή για βραχύ χρονικό διάστημα και αναμένεται 

να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία  σύνταξης  του Ισολογισμού (π.χ. αξιόγραφα 

εισπρακτέα, απαιτήσεις από πελάτες κλπ). 

Οι εν λόγω απαιτήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ή εισπράττονται μέσα στο λειτουργικό κύκλο της Εταιρείας, 

θεωρούνται ως στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ακόμη και στην περίπτωση που δεν αναμένεται να εισπραχθούν 

μέσα στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. 

Ως λειτουργικός κύκλος της Εταιρείας, νοείται ο χρόνος μεταξύ της κτήσης των στοιχείων που εισέρχονται σε μία   

διαδικασία   εντός της εταιρείας και   της   ρευστοποίησής   τους   σε   ταμειακά   διαθέσιμα  ή  σε  ένα χρηματοοικονομικό 

μέσο το οποίο είναι άμεσα μετατρέψιμο σε ταμειακά διαθέσιμα. 

Τα στοιχεία των απαιτήσεων καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης (απώλειες από 

επισφαλείς απαιτήσεις) σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για την 

παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, 

με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με κανονικούς 

όρους και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αποστολή των πωλούμενων 

αγαθών και υπηρεσιών. 

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις 

ελέγχονται, προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της 

συγκεκριμένης πρόβλεψης προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού, ώστε να αντανακλά 

τον πιθανό κίνδυνο ζημίας απομείωσης. 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται μόνο όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει τα οφειλόμενα προς αυτές ποσά με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης  είναι  η  

διαφορά  μεταξύ  της   λογιστικής  αξίας  των  απαιτήσεων  και  της   παρούσας  αξίας  των εκτιμώμενων  μελλοντικών  

ταμειακών ροών,  προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Κάθε ποσό ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο 

στα αποτελέσματα. 
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Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής όπως προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 9. 

Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία 

χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων. Η Εταιρεία θεωρεί ότι το 

ρίσκο αθέτησης “risk of default” για τις πωλήσεις επί πιστώσει αυξάνεται σημαντικά όταν για κάποιο λόγο δεν τηρείται 

από τους πελάτες το πιστωτικό όριο και η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 120 ημέρες καθυστέρησης. 

Το ποσό των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου της χρήσεως αναγνωρίζεται  στα αποτελέσματα, στο λογαριασμό 

“Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως”. 

 

2.10. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως οι 

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας, αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς  και επενδύσεις υψηλής 

ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου (προθεσμιακές καταθέσεις), που δύνανται να μετατραπούν άμεσα σε διαθέσιμα. 

 

2.11. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια του Ισολογισμού και αφορά τις κοινές 

ονομαστικές  μετοχές της Εταιρείας.  Άμεσα  έξοδα  για  την  έκδοση  μετοχών  εμφανίζονται  σε  μείωση  του προϊόντος 

έκδοσης.  

Άμεσα έξοδα  που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο 

κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

2.12. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά είναι συσσωρευμένα καθαρά κέρδη, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί στους μετόχους, ούτε έχουν 

κεφαλαιοποιηθεί (δηλαδή δεν έχουν ενσωματωθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξησή του), αλλά 

εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς της καθαρής θέσης της Εταιρείας. 

i. Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Νόμος 4548/2018), η Εταιρεία υποχρεούται, κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

Οικονομικών Καταστάσεων, να σχηματίζει τακτικό αποθεματικό, ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον, των 

πραγματικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως. 

 

ii. Έκτακτα Αποθεματικά 

Περιλαμβάνονται αποθεματικά που έχουν προκύψει από φορολογημένα κέρδη της Εταιρείας, ως προϋπόθεση για την 

κάλυψη της ίδιας συμμετοχής και την ένταξή της σε προγράμματα που επιχορηγούνται από διάφορους φορείς, όπως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

iii. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων 
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Περιλαμβάνονται αποθεματικά, που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις νόμων που 

χαρακτηρίζονται ως αναπτυξιακοί, δε φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιούνται για την απόκτηση νέου πάγιου 

παραγωγικού  εξοπλισμού.  Δηλαδή,  σχηματίζονται  από  καθαρά κέρδη, για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν 

καταβάλλεται φόρος. Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους αποθεματικά. 

 

iv. Αποθεματικά από Απαλλασσόμενα της Φορολογίας και Ειδικώς Φορολογηθέντα Έσοδα 

Τα  αποθεματικά  από  απαλλασσόμενα της  φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα  κατ’ ειδικό τρόπο 

αφορούν έσοδα αμοιβαίων κεφαλαίων και repos, που κατείχε στο παρελθόν η Εταιρεία, τα οποία απαλλάσσονται της 

φορολογίας ή φορολογούνται με παρακράτηση φόρου στην πηγή, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Πέραν 

των εν λόγω καταβληθέντων φόρων, τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε περίπτωση διανομής τους. 

 

2.13. Επιχορηγήσεις 

Κρατική επιχορήγηση είναι η ενίσχυση, που παρέχεται από το κράτος με τη μορφή μεταβίβασης πόρων σε μια 

επιχείρηση, ως ανταπόδοση της τήρησης ή της επικείμενης τήρησης από την τελευταία, όρων που σχετίζονται με τη 

λειτουργία της.  

Τα κριτήρια αναγνώρισης, που πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά, είναι τα ακόλουθα: 

➢ Εύλογη βεβαιότητα ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της 

επιχορήγησης, και 

➢ Εύλογη  βεβαιότητα ότι  το  ποσό της  επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Η είσπραξη της  επιχορήγησης  δεν αρκεί 

από μόνη της για την αναγνώριση, διότι δεν αποδεικνύει την ικανότητα για εκπλήρωση των όρων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα 

συμμορφωθεί με τους ανωτέρω όρους.  

 

2.14. Παροχές σε Εργαζομένους 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται 

στα αποτελέσματα όταν καθίστανται δουλευμένες. 

 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού μετά την 

αποχώρησή του από την εργασία καλύπτεται από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ, κλπ). Η Εταιρεία και το 

προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτό σε μηνιαία βάση. Η Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω υποχρέωση να καταβάλει επιπλέον 

εισφορές σε περίπτωση που ο φορέας αυτός δεν έχει τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των παροχών 

που σχετίζονται με την υπηρεσία του προσωπικού στο τρέχον ή σε παρελθόντα έτη. Οι εισφορές που καταβάλει η 

Εταιρεία αναγνωρίζονται στις αμοιβές προσωπικού με βάση την αρχή των δεδουλευμένων. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης στην περίπτωση εξόδου 

από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην Εταιρεία 

και την αιτία εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης ή 
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δικαιολογημένης απολύσεως, το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται 

στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως. 

Η υποχρέωση της Εταιρείας από το ανωτέρω πρόγραμμα καθορισμένων παροχών συνταξιοδότησης υπολογίζεται ως η 

παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών πληρωμών που θα απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης που 

απορρέει από τις υπηρεσίες της τρέχουσας και των προηγούμενων περιόδων. Για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης 

χρησιμοποιείται η αναλογιστική μέθοδος της Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας (projected unit credit method) ενώ 

ως επιτόκιο προεξόφλησης χρησιμοποιείται η απόδοση ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης με ημερομηνίες 

λήξης που προσεγγίζουν περίπου τα χρονικά όρια της υποχρέωσης της Εταιρείας. 

Ο τόκος επί της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιασμό της υποχρέωσης με το 

επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης, όπως το επιτόκιο αυτό 

προσδιορίζεται στην αρχή της περιόδου και αφού ληφθούν υπόψη οι όποιες μεταβολές στην υποχρέωση. Ο τόκος αυτός 

καθώς τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται με το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, εκτός από τα αναλογιστικά κέρδη και 

ζημίες, καταχωρούνται στις αμοιβές προσωπικού.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, τα οποία προέρχονται από αυξήσεις ή μειώσεις της παρούσας αξίας της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών εξαιτίας μεταβολών στις αναλογιστικές υποθέσεις, αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση 

και δεν αναταξινομούνται ποτέ στα αποτελέσματα.  

 

2.15. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

Η πρόβλεψη ορίζεται ως μία υποχρέωση αορίστου χρόνου ή ποσού, η οποία αναγνωρίζεται στα στοιχεία του Ισολογισμού 

της Εταιρείας, μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι εξής προϋποθέσεις: 

➢ Η Εταιρεία έχει μία παρούσα υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθουσών ενεργειών, νομική – συμβόλαιο με 

ρητούς όρους, ισχύουσα νομοθεσία ή τεκμαιρόμενη – μέσα από ένα καθιερωμένο τύπο πρακτικής του 

παρελθόντος ότι  

➢ Αποδέχεται ορισμένες ευθύνες και ως αποτέλεσμα έχει δημιουργήσει τη βάσιμη προσδοκία ότι θα ανταποκριθεί 

σε αυτές τις ευθύνες. 

➢ Είναι πιθανόν ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για τον διακανονισμό της 

παραπάνω υποχρέωσης, δηλαδή η πρόβλεψη θα αναγνωρίζεται αν η πιθανότητα να συμβεί η εκροή πόρων είναι 

μεγαλύτερη από την πιθανότητα να μη συμβεί. 

➢ Μπορεί να γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση για το ποσό της υποχρέωσης αυτής. 

Η εκτίμηση του εξόδου γίνεται από την Εταιρεία, με βάση την προηγούμενη εμπειρία από παρόμοιες περιπτώσεις και 

συναλλαγές. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες και οικονομικά γεγονότα, που συμβαίνουν μετά την 

ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τότε το ποσό της πρόβλεψης που θα αναγνωριστεί, 

προσδιορίζεται ως η προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών εξόδων, που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν για τη 

διευθέτηση της υποχρέωσης, με τη χρησιμοποίηση ενός προεξοφλητικού προ φόρων επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τη 
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διαχρονική αξία του χρήματος, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, καθώς και τους κινδύνους που είναι συναφείς με την 

υποχρέωση. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις, διότι εξαρτώνται από αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, από τα οποία δεν είναι πιθανό να προκύψει εκροή 

οικονομικών πόρων, για το διακανονισμό τους. Ωστόσο γνωστοποιούνται εκτός κι αν η ανωτέρω πιθανότητα είναι 

ελάχιστη. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις είναι πιθανές απαιτήσεις, που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος, αλλά η ύπαρξή τους 

θα επιβεβαιωθεί αν πραγματοποιηθούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα. Γι΄ αυτό το λόγο δεν 

απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, όταν η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

2.16. Κόστος Δανεισμού 

Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισμό, καθώς και τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιούνται 

για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της Ετιαρείας  με χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς. 

Στην ανωτέρω έννοια περιλαμβάνονται: 

➢ τόκοι βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων, 

➢ συμπληρωματικά έξοδα (π.χ. προμήθειες) που πραγματοποιούνται για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων και κατ’ 

επέκταση τη λήψη δανείων, 

➢ χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις και 

➢ συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται χρηματοοικονομικά 

έξοδα. 

Σχετικά με την αναγνώριση του κόστους δανεισμού, η διοίκηση του Εταιρείας έχει υιοθετήσει την εναλλακτική μέθοδο 

του ΔΛΠ 23 ‘‘Κόστος Δανεισμού’’, έτσι ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με την τροποποίηση του εν λόγω προτύπου, η 

οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2009. Σύμφωνα με τη μέθοδο, το εν λόγω κόστος πλέον 

κεφαλαιοποιείται όταν τα δάνεια σχετίζονται με την αγορά, κατασκευή και δημιουργία επιλέξιμων παγίων στοιχείων του 

Ενεργητικού και μεταφέρεται σε αύξηση του κόστους των στοιχείων αυτών. 

Ο παραπάνω χειρισμός προϋποθέτει τα ακόλουθα: 

➢ Πιθανολογείται ότι η εταιρεία θα έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τα στοιχεία αυτά. 

➢ Το κόστος δανεισμού που θα προσαυξήσει την αξία των επιλέξιμων στοιχείων, μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. 

Αν προκύψει περίπτωση σε μελλοντικές χρήσεις, η Εταιρεία θα εφαρμόσει την εναλλακτική μέθοδο, σύμφωνα με το 

πρότυπο για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που εντάσσονται στην κατηγορία των επιλέξιμων παγίων στοιχείων. 

Επιπλέον, όλα τα κόστη δανεισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης, κεφαλαιοποιούνται. 

 

2.17. Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων και σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος, 
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αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις 

προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της 

λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται 

είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος 

έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και 

μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα 

χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο 

ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών 

συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα να 

συμψηφίσει τα αντίστοιχα ποσά και όταν αφορούν φόρους εισοδήματος, που έχουν επιβληθεί από την ίδια φορολογική 

αρχή. 

 

2.18. Έσοδα 

Τα έσοδα της Εταιρείας αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή του εισπρακτέου αντιτίμου, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη κάθε είδους παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και τυχόν επιστροφές. 

Στις πωλήσεις της Εταιρείας, το αντίτιμο της συναλλαγής έχει τη μορφή μετρητών ή ταμειακών ισοδύναμων και το ποσό 

του εσόδου είναι αυτό των μετρητών ή των ταμειακών ισοδύναμων, που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα. Δεδομένου ότι 

οι πιστώσεις που δίνονται από την Εταιρεία εκτείνονται εντός του λειτουργικού κύκλου αυτής, η ονομαστική 

(τιμολογούμενη) αξία είναι ίση με την εύλογη. 

Το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε σταδίων για να επιμετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από 

συμβάσεις με πελάτες, ως εξής: 

1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη. 

2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 

4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
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5. Αναγνώριση εσόδων όταν η Εταιρεία εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών, 

προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου  είτε σε δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα σε συνάρτηση με την κατηγορία, στην οποία αυτά εντάσσονται: 

• Έσοδα από πώληση αγαθών, τα οποία αναγνωρίζονται εφόσον ικανοποιούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

➢  Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα 

των αγαθών. 

➢ Δεν υπάρχει καμία ανάμιξη από την Εταιρεία, στην διαχείριση των πωληθέντων αγαθών, ούτε διατηρεί τον 

πραγματικό έλεγχό τους. 

➢ Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

➢ Πιθανολογείται, ότι τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην εταιρεία. 

➢ Τα έξοδα, που σχετίζονται με τη συναλλαγή, μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, τα οποία αναγνωρίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης μίας συναλλαγής, 

που αφορά στην παροχή υπηρεσίας, κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων,  όταν  το  

αποτέλεσμα  αυτής  της  συναλλαγής  μπορεί  να  εκτιμηθεί  αξιόπιστα κατά τη συγκεκριμένη  ημερομηνία.  Η  

αξιόπιστη  εκτίμηση   επιτυγχάνεται   όταν   πληρούνται   οι   παρακάτω προϋποθέσεις: 

➢ Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

➢ Πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη, που συνδέονται με τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην εταιρεία. 

➢ Ο βαθμός ολοκλήρωσης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

➢ Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και αυτά που θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση παροχής της 

υπηρεσίας, μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

Η Εταιρεία, προκειμένου να είναι σε θέση να διενεργεί αξιόπιστες εκτιμήσεις, συνάπτει συμφωνίες για κάθε 

συναλλαγή που αφορά παροχή υπηρεσιών, κατά τις οποίες ορίζονται μεταξύ άλλων το ακριβές αντίτιμο της 

παροχής υπηρεσιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για κάθε συμβαλλόμενο, ο τρόπος και οι 

όροι εξόφλησης του αντιτίμου. 

Επιπλέον, ο βαθμός ολοκλήρωσης μίας συναλλαγής παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται βάσει των υπηρεσιών που 

έχουν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων, σε σχέση με το σύνολο των 

υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν ή την αναλογία των ήδη πραγματοποιημένων εξόδων σε σχέση με το 

εκτιμώμενο συνολικό κόστος της εν λόγω συναλλαγής. 

• Έσοδα από τόκους, τα οποία προκύπτουν από την, εκ μέρους τρίτων, χρήση στοιχείων του ενεργητικού της 

Εταιρείας και αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Το 

πραγματικό επιτόκιο ενός στοιχείου του ενεργητικού, είναι το απαιτούμενο επιτόκιο, με το οποίο προεξοφλούνται 

οι μελλοντικές ταμειακές ροές, που θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, από τη χρήση του στοιχείου αυτού, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του, έτσι ώστε να εξισώνονται με την αρχική λογιστική του αξία. Όταν υπάρχει 
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απομείωση του ανωτέρω στοιχείου, η λογιστική αξία αυτού μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό του, το οποίο είναι 

η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Εν συνεχεία, λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης νέας λογιστικής αξίας. 

• Έσοδα από μερίσματα, τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, τον χρόνο που οριστικοποιείται το δικαίωμα 

είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόμο αρμόδιο όργανο να 

διανείμει. 

 

2.19. Καταχώρηση εξόδων 
 

Τα έξοδα καταχωρούνται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για 

λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από 

τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 

2.20. Διανομή μερισμάτων 
 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις κατά τον χρόνο 

που η διανομή τους εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.21. Κέρδη ανά Μετοχή 

Το ΔΛΠ 33 ‘‘Κέρδη ανά Μετοχή’’, προβλέπει δύο δείκτες υπολογισμού των κερδών ανά μετοχή: 

• Βασικά  κέρδη  ανά  μετοχή, τα οποία  υπολογίζονται διαιρώντας  το κέρδος  (ή τη ζημία) χρήσης,  που αναλογεί 

στους  κατόχους των κοινών μετοχών, με το σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών, κατά τη 

διάρκεια αυτής της χρήσης. 

• Πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή, η φιλοσοφία των οποίων έγκειται στο γεγονός, ότι ορισμένες κατηγορίες 

τίτλων, που κατά το χρόνο προσδιορισμού των κερδών ανά μετοχή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή 

των κερδών της εξεταζόμενης χρήσης, δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διανομή των κερδών μελλοντικών 

χρήσεων. 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας αποτελείται εξ ολοκλήρου από κοινές μετοχές. 

Επιπλέον η Eταιρεία δεν κατέχει καμία από τις κατηγορίες τίτλων που ενδέχεται να επιδράσουν μειωτικά των κερδών ανά 

μετοχή. Ως εκ τούτου, υπολογίζει βασικά κέρδη ανά μετοχή σύμφωνα με την ως άνω μέθοδο υπολογισμού, βασικών 

κερδών ανά μετοχή. 

 

2.22. Συναλλαγματικές Μετατροπές 

Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα Παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 

οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. Δεδομένου, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται η 

Εταιρεία, το λειτουργικό νόμισμα είναι το Ευρώ (€), αυτό ορίζεται ως το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης των 

Οικονομικών Καταστάσεων αυτού. 
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Συναλλαγές και Υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα, χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές, οι 

οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και από τη μετατροπή 

των νομισματικών στοιχείων, που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Εξαιρούνται οι συναλλαγές που πληρούν τις 

προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών, οι οποίες απεικονίζονται στην καθαρή θέση, καθώς και οι συναλλαγματικές 

διαφορές που αναλογικά αφορούν την τροποποιημένη βασική μέθοδο του ΔΛΠ 23. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως 

τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

2.23. Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα 

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καθορίσει πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τομέα για τις δραστηριότητες της, όπως  

επίσης  και να παρουσιάσει διαφορετικές πληροφορίες για τον πρωτεύοντα, σε σχέση με τον δευτερεύοντα τομέα. 

Οι δύο τομείς, οικονομικά στοιχεία των οποίων πρέπει να παρουσιάζει η Εταιρεία, είναι: 

• Επιχειρηματικός τομέας, που αποτελεί κάθε διακριτό μέρος της Εταιρείας, που παρέχει ένα προϊόν ή υπηρεσία 

ή μία ομάδα σχετιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που 

διαφέρουν από αυτούς των άλλων επιχειρηματικών τομέων. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψη για την 

ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών σε έναν επιχειρηματικό τομέα, είναι η φύση των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών, η μορφή της παραγωγικής διαδικασίας, οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία, 

ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, το θεσμικό πλαίσιο του λειτουργικού περιβάλλοντος. 

• Γεωγραφικός τομέας, ο οποίος είναι κάθε διακριτό μέρος της Εταιρείας, που παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσα 

σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον και το οποίο υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις, που διαφέρουν 

από εκείνες άλλων τομέων που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. Οι παράγοντες που λαμβάνονται 

υπ’ όψη για την οριοθέτηση των γεωγραφικών τομέων, περιλαμβάνουν την ομοιότητα στις πολιτικοοικονομικές 

συνθήκες, τις σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, την εγγύτητα των 

λειτουργιών και την ύπαρξη συγκεκριμένων κινδύνων που σχετίζονται με τις λειτουργίες σε συγκεκριμένη περιοχή. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός, ότι η πηγή και η φύση των κινδύνων και των αποδόσεων 

των δραστηριοτήτων της, εξαρτώνται κυρίως από τα προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς επίσης 

και την εσωτερική οργανωτική και διοικητική δομή και το υπάρχον σύστημα εσωτερικής πληροφόρησης, καθορίζει ως 

πρωτεύοντα, τον επιχειρηματικό τομέα και ως δευτερεύοντα, τον γεωγραφικό τομέα. 

Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση 25 του παρόντος. 
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2.24.  Ορισμός Συνδεδεμένων Μερών 
 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, ως συνδεδεμένο ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι συνδεδεμένο με την οντότητα 

που συντάσσει οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα για την Εταιρεία, συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται: 
 

1)  Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν για την Εταιρεία: 

i. θυγατρικές εταιρείες, 

ii. κοινοπραξίες, 

iii. συγγενείς εταιρείες  
 

2) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα αυτών. Τα 

βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ ως 

στενά συγγενικά τους πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών και τα εξαρτώμενα 

μέλη αυτών και των συζύγων τους.  
 

Επιπλέον, η Εταιρεία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάμενα υπόλοιπα με εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα 

ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα, η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά συμμετοχές των ανωτέρω προσώπων 

σε εταιρείες με ποσοστό ανώτερο του 20%. 

 

2.25. Συγκριτικά στοιχεία 
 

Τα υπόλοιπα της συγκριτικής πληροφόρησης προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 

2020. Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως αναπροσαρμόζονται για να 

καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της κλειόμενης χρήσεως. Για την τρέχουσα χρήση έχουν υπάρξει αναπροσαρμογές 

συγκριτικών κονδυλίων λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (σημ. 31). 

 

3. Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες 

για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των υφιστάμενων μεγεθών. Οι εκτιμήσεις και 

παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στα ποσά που αναγνωρίζονται στις 

εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

Α) Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Εάν ο τελικός φόρος είναι 

διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την 

πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

Β) Απαιτείται κρίση, σε ετήσια βάση, για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής κυρίως των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
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Γ) Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση της αναλογιστικής μελέτης καθορισμένων παροχών 

προσωπικού εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή 

επανεκτίμησή τους. 

 

4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως οι πιστωτικοί κίνδυνοι, 

οι κίνδυνοι ρευστότητας και οι κίνδυνοι της αγοράς. Στρατηγική και πολιτική της Εταιρείας είναι η πρόληψη και 

ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων που μπορούν να προέλθουν από τους ανωτέρω κινδύνους. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί κυρίως η Εταιρεία εμπεριέχουν λογαριασμούς εμπορικών 

απαιτήσεων, καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασμούς προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων, επενδύσεις σε χρεόγραφα και 

πληρωτέους λογαριασμούς. Η οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματά της,  που αντιμετωπίζουν 

τους κινδύνους αυτούς είναι υπεύθυνη να τους εντοπίσει, να τους εκτιμήσει και να τους αντισταθμίσει όπου απαιτείται. 

 

• Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος της αγοράς που περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω των μεταβολών στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της 

αγοράς και τον κίνδυνο τιμών, δηλαδή τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, ως 

αποτέλεσμα των μεταβολών στις τιμές της αγοράς, είτε αυτές προξενούνται από παράγοντες που αφορούν ειδικά το 

συγκεκριμένο μέσο ή τον εκδότη του, είτε από παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τα διαπραγματεύσιμα μέσα της 

αγοράς. 

Παρά το γεγονός ότι, υπάρχει κίνδυνος για την Εταιρεία, ο οποίος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένα 

νομίσματα, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί 

ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της αξίας και της συχνότητάς τους. Ωστόσο, σε ετήσια βάση επανεκτιμάται η 

θέση της Εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη  χρησιμοποίησης  συγκεκριμένων  

χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τον περιορισμό του. 

i. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της Εταιρείας πραγματοποιείται σε ευρώ όποτε δεν υπάρχει έκθεση σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο. 

ii. Κίνδυνος Μεταβολών Επιτοκίων Αγοράς και Κίνδυνος Τιμών 

Η Εταιρεία διαθέτει στο ενεργητικό της έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως καταθέσεις όψεως. 

Επιπρόσθετα, πολιτική της Διοίκησης αποτελεί τα προϊόντα δανεισμού της Εταιρείας να είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για την εταιρεία, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη 

μείωση του κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της αξίας και της συχνότητάς τους. 

Ωστόσο, σε ετήσια βάση επανεκτιμάται η θέση της εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη  

χρησιμοποίησης  συγκεκριμένων  χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τον περιορισμό του. 

iii. Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021   55 

Ο κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής είναι ο κίνδυνος της διακύμανσης των μελλοντικών ταμειακών ροών ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς. Η Εταιρεία δεν έχει δάνεια. 

• Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος, κατά τον οποίο υπάρχει πιθανότητα, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα χρηματοοικονομικό 

μέσο, να αθετήσει την υποχρέωσή του, προξενώντας οικονομική ζημία στο άλλο μέρος. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται 

σημαντικά σε πιστωτικό κίνδυνο, διότι οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες αξιόπιστους με θετικά αξιολογημένο ιστορικό 

πιστώσεων, και τοις μετρητοίς. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με πελάτες  αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας 

τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών. Τα πιστωτικά όρια 

των πελατών παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορίζονται εφόσον χρειαστεί. Οι απαιτήσεις 

από πελάτες παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο ελάχιστο ο πιστωτικός κίνδυνος. Η εύλογη 

αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/12/2021 είναι όπως παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού της 31/12/2021 η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας πιστωτικός κίνδυνος που  

να μην καλύπτεται από σχετική πρόβλεψη απομείωσης. 

 

• Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας οφείλεται στις πιθανές δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων για κάλυψη υποχρεώσεων που σχετίζονται 

με χρηματοοικονομικά μέσα. 

Η Εταιρεία διαθέτει χαμηλή έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας αφού διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

για την κάλυψη των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, ενώ διαθέτει ταμεικά διαθέσιμα ύψους 1,365 εκ. Ευρώ έναντι 946 

χιλ. Ευρώ στις 31/12/2020. 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ωρίμανσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας: 

 
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ποσά σε 000 €)  31.12.2021 

 

 

Έως 1 έτος 

 Από 2 έως 

5 έτη 

 Πάνω από 

5 έτη 

 

Σύνολο 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  19.887  5.764  -  25.651 

Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις  657.643     -  -  657.643    

  677.530  5.764  -  683.294 

         

               31.12.2021           31.12.2020  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 442.593  459.503  

Απομείωση (175.469)  (175.469)  

 267.124  284.034  
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  31.12.2020 

 

 

Έως 1 έτος 

 Από 2 έως 

5 έτη 

 Πάνω από 

5 έτη 

 

Σύνολο 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  67.867  25.911  -  93.778 

Εμπορικές και Λοιπές Υποχρεώσεις  601.629  -  -  601.629 

  669.496  25.911  -  695.407 

 
  

 
 

 
 

 
  

 

• Άλλοι Λειτουργικοί Κίνδυνοι 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων θεωρούνται επαρκείς με 31/12/2021 για την Εταιρεία. 

Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει ένα επαρκές και αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για την 

πρόληψη των κίνδυνων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών. 

 

• Διαχείριση Κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 

λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς 

συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.   

 

• Μακροοικονομικό περιβάλλον 

Επίδραση Πανδημίας COVID-19  

Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την λοίμωξη από κορωνοϊό SARS CoV 2 σε 

Πανδημία. Η Ελληνική Κυβέρνηση άμεσα έθεσε το σύνολο του υγειονομικού δυναμικού σε επιφυλακή  και έλαβε μια 

σειρά από αποφάσεις με κύριο στόχο την επιβράδυνση της  διασποράς του ιού ενώ παράλληλα ανακοίνωσε μια σειρά από 

στοχευμένα μέτρα  για να περιορίσει τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία. 

Η εμφάνιση και η εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού των δραστηριοτήτων που 

ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα τόσο σε διεθνές όσο σε 

εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Στο εν λόγω πλαίσιο, η Εταιρεία, με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και προσήλωση στις εταιρικές του αξίες σε αυτή 

την δύσκολη χρονική συγκυρία, συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας για περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) στην προστασία της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας, εφαρμόζοντας με 

επιτυχία  μια σειρά ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του 

Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ, της επιτροπής των  Λοιμοξιολόγων, οι οποίες σε πλήρη εναρμόνιση με τις αποφάσεις 

του ECDC και τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  είχαν ως στόχο την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων, πελατών, και συνεργατών της Εταιρείας και των οικογενειών τους. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας με υπευθυνότητα ενήργησε άμεσα λαμβάνοντας μέτρα ώστε να διασφαλιστεί: 

α) Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών  και συνεργατών. 
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β) Η επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας με την αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών της 

Εταιρείας. 

γ) Η ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών συνεπειών λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του  COVID-19. 

Για τη διασφάλιση της υγείας  και της ασφάλειας και της ευεξίας των εργαζομένων, η Εταιρεία φρόντισε για την 

απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας σε κάθε εργασιακό θέμα. Επίσης φρόντισε για την τακτική ενημέρωση των 

εργαζομένων του σχετικά με τα θέματα της πανδημίας COVID-19. Η ενημέρωση συμπεριελάμβανε ενδεικτικά γενικές 

πληροφορίες και οδηγίες για τον ιό, όπως: 

• ορθή εφαρμογή κανόνων προσωπικής και δημόσιας υγιεινής, 

• διαδικασία σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή για περιπτώσεις επαφής με κρούσμα COVID19, 

• χρήση των κοινόχρηστων χώρων και μέσων μαζικής μεταφοράς, 

• χρήση και απόρριψη μασκών, γαντιών, για τη χρήση αντισηπτικών, 

• τήρηση αποστάσεων και 

• διανομή μάσκες δωρεάν σε όλους τους εργαζόμενους. 

Επιπλέον τα επαγγελματικά ταξίδια περιορίστηκαν στα απολύτως αναγκαία. 

 

Η Εταιρεία, έχοντας επενδύσει σταθερά σε τεχνολογίες και εξοπλισμό που υποστηρίζουν την απομακρυσμένη εργασία 

και εγγυώνται την μέγιστη ασφάλεια στην διαχείριση των δεδομένων, με την κατάλληλη εκπαίδευση όλου του προσωπικού 

της, σχεδίασε και εφάρμοσε πολιτικές & διαδικασίες πλήρους απομακρυσμένης εργασίας, χωρίς να αλλάξει το υψηλό 

επίπεδο στον τρόπο επικοινωνίας/υποστήριξης  με τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες της. Με απόλυτη 

αίσθηση της  ευθύνης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των οικογενειών τους, σχεδόν το σύνολο του 

προσωπικού εργάζεται με συνέπεια από το σπίτι και με απόλυτη επιτυχία η λειτουργία της Εταιρείας συνεχίζεται 

απρόσκοπτα και αποδοτικά. 

Η Εταιρεία έλαβε μέτρα προστασίας και για τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της. Στο πλαίσιο αυτό και 

ακολουθώντας τη νομοθεσία, προχώρησε στην παύση της υλοποίησης δια ζώσης  συναντήσεων στους χώρους εργασίας 

της, εφαρμόζοντας διαδικτυακές συναντήσεις με τη χρήση  ψηφιακών μέσων (Microsoft Teams).  Για τους συνεργάτες 

που εργάστηκαν στους χώρους εργασίας της Εταιρείας ακολουθήθηκαν οι πολιτικές και πρακτικές που αφορούσαν τους 

εργαζόμενους της Εταιρείας. 

Επί του παρόντος, δεν υπήρχε αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας λόγω της πανδημίας COVID‐19. 

Αντίθετα, το 2021 αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά πολύ θετικών επιδόσεων σε όλα τα οικονομικά μεγέθη παρά τις ιδιαίτερες 

συνθήκες. Η επιδημία COVID‐19 ενδέχεται να επιφέρει περιορισμένες αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία 

για το 2022, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή να μειώσει τη ζήτηση 

για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά 

αποτελέσματα της Εταιρείας το 2022,  η εμπειρία όμως των τελευταίων μηνών καθιστά τη Διοίκηση πιο αισιόδοξη για 
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την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2022. Άλλωστε και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τόσο από την 

Ελληνική Κυβέρνηση όσο και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς συνηγορούν στο θετικό σενάριο. 

Έως την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω των επιδράσεων της πανδημίας COVID-19, δεν 

προέκυψε διακοπή συμβολαίων υφιστάμενων πελατών και συνεπώς το μέρος των πωλήσεων που προέρχεται από τους 

υπάρχοντες πελάτες δεν επηρεάστηκε.  

Ανάλογα με την εξέλιξη των προαναφερόμενων παραμέτρων η Διοίκηση έχει καταρτίσει ολοκληρωμένα σενάρια 

λειτουργικής και χρηματοοικονομικής δράσης ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα την πλήρη και αποτελεσματική της 

λειτουργία. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία ενίσχυσε τις υποδομές της σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα, προκειμένου 

η επιχειρησιακή της λειτουργία να συνεχίζεται απρόσκοπτα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της. 

Περαιτέρω, στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, γεγονός που 

συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και έχει επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την αύξηση των τιμών ενέργειας αλλά και το 

κόστος πρώτων υλών που ξεκίνησε στις τους τελευταίους μήνες του 2021, δημιουργώντας έντονες πληθωριστικές πιέσεις 

αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στις χώρες αυτές, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εξετάζει συνεχώς και 

αδιαλείπτως τις συνθήκες που δημιουργούνται στην Ελληνική οικονομία, οι οποίες επηρεάζουν και την αγορά 

πληροφορικής, προσαρμόζει την στρατηγική της και κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των 

συμμετεχόντων (stakeholders) της επιχείρησης. 
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5. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Κτίρια - Τεχνικά 

Έργα σε Ακίνητα 

Τρίτων 

 Δικαιώματα Χρήσης 

Κτίρια - Τεχνικά Έργα 

σε Ακίνητα Τρίτων 

 Δικαιώματα Χρήσης 

Μεταφορικά Μέσα 

 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός 
 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2021 114.442,00                  131.619,00                  86.611,00                    296.178,00                  628.850,00                  

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2021 -                                   -                                   11.954,00                     11.954,00                    

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2021 -                                   (1.178,00)                      -                                   (1.178,00)                     

31η Δεκεμβρίου 2021 114.442,00                  131.619,00                  85.433,00                    308.132,00                  639.626,00                  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2021 102.923,00                  80.997,00                    50.247,00                    265.909,00                  500.076,00                  

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2021 9.054,00                       40.498,00                     21.817,00                     24.352,00                     95.721,00                    

Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2021 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

31η Δεκεμβρίου 2021 111.977,00                  121.495,00                  72.064,00                    290.261,00                  595.797,00                  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά                                     την 

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
2.465,00                      10.124,00                    13.369,00                    17.871,00                    43.829,00                    

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2020 114.442,00                  134.432,00                  73.554,00                    291.509,00                  613.937,00                  

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2020 -                                   -                                   13.057,00                     4.669,00                       17.726,00                    

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2020 -                                   (2.813,00)                      -                                   -                                   (2.813,00)                     

31η Δεκεμβρίου 2020 114.442,00                  131.619,00                  86.611,00                    296.178,00                  628.850,00                  

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2020 93.869,00                    41.364,00                    26.357,00                    248.703,00                  410.293,00                  

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2020 9.054,00                       39.633,00                     23.890,00                     17.206,00                     89.783,00                    

Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2020 -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

31η Δεκεμβρίου 2020 102.923,00                  80.997,00                    50.247,00                    265.909,00                  500.076,00                  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά                                     την 

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
11.519,00                    50.622,00                    36.364,00                    30.269,00                    128.774,00                  
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6. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 
Η Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2021 διατηρεί άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούνται από αγοραζόμενες 

άδειες λογισμικού και αναλύονται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Λογισμικό - Αγορά 

από Τρίτους 
 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2021 234.294,00              234.294,00              

Ενσωμάτωση Νέων Θυγατρικών -                               -                               

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2021 7.797,00                   7.797,00                  

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2021 -                               -                               

Μεταφορές Περιόδου 01.01 - 31.12.2021 -                               -                               

31η Δεκεμβρίου 2021 242.091,00              242.091,00              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2021 211.040,00              211.040,00              

Ενσωμάτωση Νέων Θυγατρικών -                               -                               

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2021 20.239,00                 20.239,00                

Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2021 -                               -                               

31η Δεκεμβρίου 2021 231.279,00              231.279,00              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά                                     

την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
10.812,00                10.812,00                

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2020 208.137,00              208.137,00              

Ενσωμάτωση Νέων Θυγατρικών -                               -                               

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2020 26.157,00                 26.157,00                

Μεταφορές Περιόδου 01.01 - 31.12.2020 -                               

31η Δεκεμβρίου 2020 234.294,00              234.294,00              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2020 197.763,00              197.763,00              

Ενσωμάτωση Νέων Θυγατρικών -                               -                               

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2020 13.277,00                 13.277,00                

31η Δεκεμβρίου 2020 211.040,00              211.040,00              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά                                     

την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
23.254,00                23.254,00                
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7. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήματος 

Το ποσό φόρου που αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης διαμορφώθηκε ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1-
31/12/2021 

1/1-
31/12/2020 

Φόρος χρήσης 105.437 20.607 

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 14.185 259 

Αναβαλλόμενος φόρος (880) (1.628) 

Σύνολο 118.742 19.239 

 

 

Με τις διατάξεις του Ν.4799/2021 – (ΦΕΚ Α’ 78/18.05.2021) τροποποιήθηκε το άρθρο 58 του ΚΦΕ (ν.4172/2013). 

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται σταθερός φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που 

αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες στο 22%, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους 2021. 

Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της απόκτησής τους, αλλά 

κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή της Εταιρείας είναι να αναγνωρίζει αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά κατά το χρόνο διανομής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο 

πραγματοποίησής τους. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα 

να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται κατά την έκταση που 

η πραγματοποίηση φορολογικών μελλοντικών κερδών είναι πιθανή.  

Πάντως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον υπολογισμό του τρέχοντος φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης 2021, 

η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 22α του Ν.4172/2013, προσαύξησε εξωλογιστικά τις “Δαπάνες Επιστημονικής και 

Τεχνολογικής Έρευνας”. Το κονδύλι αυτό αναμένεται να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή της ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. 

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται παραμένουν 

προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου και  εκδοθεί η τελική 

έκθεση ελέγχου.  
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.2238/1994, του Π.Δ.196/1992, του άρθρου 57 του Ν.2859/2000, του 

άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (για χρήσεις μέχρι 31/12/2013) και του άρθρου 36 του Ν.4174/2013 καθώς και της 

απόφασης του ΣτΕ 1738/2017 και πληθώρας εγκυκλίων διαταγών, μεταξύ αυτών η ΠΟΛ. 1154/2017 και των υπ’ αριθ. 

Πρωτοκόλλου 1752/2017 και ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189961 ΕΞ2017 (για τις χρήσεις μετά την 1/1/2015), προκύπτει ότι το 

δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2015 για την Εταιρεία έχει παραγραφεί 
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μέχρι την 31.12.2021, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία 

παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν. 

Βάσει των ανωτέρω, οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας καθώς και των περιλαμβανόμενων στην ενοποίηση 

ελληνικών θυγατρικών της έχουν ελεγχθεί ή περαιωθεί ή παραγραφεί έως και τη χρήση 2015. 

Με το άρθρο 82 §5 του ν. 2238/94, αρχής γενομένης από τη χρήση 2011, και στη συνέχεια με το άρθρο 65 Α του 

Ν.4174/2013, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε 

ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ως προς την εφαρμογή των 

φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται αφενός μεν στην ελεγχόμενη 

εταιρεία, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας. 
 

Επωνυμία  

Έλεγχος ή 

περαίωση ή παραγραφή 

μέχρι και χρήση  

Ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις με λήψη 

φορολογικού πιστοποιητικού 

P.C.S. Α.Ε.  2015  2016–2021 

Για τις χρήσεις 2011-2020, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από το νόμιμο Ελεγκτή τους και έλαβε τη σχετική Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς διατύπωση επιφύλαξης.  

Για τη χρήση 2021, η Εταιρεία επέλεξε τον ανωτέρω φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ο οποίος 

είναι σε εξέλιξη και από τη σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, που προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 2021, εκτιμάται πως δεν θα προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις. 

Σημειώνουμε ότι ενώ οι δημόσιες αρχές διατηρούν το δικαίωμα επανελέγχου για τις ανωτέρω μη παραγεγραμμένες 

χρήσεις, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι κατά τη διενέργεια ενδεχόμενου φορολογικού ελέγχου, από τις δημόσιες 

αρχές, δεν αναμένει να προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που να επηρεάσουν σημαντικά την 

χρηματοοικονομική κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

 

 

8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 αναλύονται ως εξής: 

 

(Ποσά σε Ευρώ)  31/12/2021  31/12/2020 

Δοσμένες Εγγυήσεις 7.989  7.989  

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων 

7.989  
 

7.989 
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9. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

 

Η ανάλυση των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021  αναλύεται ως 
εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)      
31/12/2021 

        
31/12/2020 

Πελάτες  442.593 459.503 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (175.469) (175.469) 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 267.124 284.034 

 

Η κίνηση των προβλέψεων απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

(Ποσά σε €)  31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο ανοίγματος  175.469 175.469 

Προβλέψεις χρήσης  - - 

Υπόλοιπο κλεισίματος 175.469 175.469 

 

Η ενηλικίωση των από εμπορική δραστηριότητα προερχομένων απαιτήσεων παρατίθεται στη συνέχεια: 

Ποσά σε €  31/12/2021 31/12/2020 

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα: 
145.623 190.996 

90 ημέρες 121.501 90.777 

91 - 180 ημέρες -                                   -                                   

181 - 360 ημέρες -                                   -                                  

> 360 ημέρες -                                 -                                  

Σύνολο 267.124 281.773 

 

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές 

στους ελέγχους του πιστωτικού ελέγχου. Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν 

απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας. Κανένα από τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη μορφή πιστωτικής 

ασφάλισης. 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε εξαιρετικά σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους που 

να μην καλύπτονται ήδη από κάποια πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα 

θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι η εταιρεία συνεργάζεται με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης. 
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10. Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 αναλύονται ως εξής: 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

Χρεώστες Διάφοροι 11.826 11.960 

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 36.772 50.947 

Λοιπές Απαιτήσεις 2.218 2.568 

Προπληρωθέντα έξοδα 28.132 24.074 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (2.261) (2.261) 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 76.687 63.215 

 

 

11. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως ακολούθως: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2010 

Διαθέσιμα στο ταμείο 406 224 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 1.364.400 945.344 

Σύνολο 1.364.806 945.568 

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως στην Ελλάδα. 

 

  
       

12. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται σε 300.000 € διαιρούμενο σε 100.000 κοινές 

μετοχές ονομαστικής αξίας 3 €. 

(Ποσά σε Ευρώ) 
Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
αξία 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2020 100.000 3,00 300.000 

31 Δεκεμβρίου 2020 100.000 3,00 300.000 

31 Δεκεμβρίου 2021 100.000 3,00 300.000 

 
 

13. Αποθεματικά 

Η ανάλυση των λοιπών αποθεματικών έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Λοιπά 

αποθεματικά 
Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 100.000 0 3.519 103.519 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης - - - - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 100.000 0 3.519 103.519 

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης - - - - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 100.000 0 3.519 103.519 
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14. Αποτελέσματα εις Νέον 

Εντός της χρήσεως 2021 η Εταιρεία μετέβαλε τον τρόπο υπολογισμού της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που 

απορρέει από την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης με βάση την ελληνική εργατική νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη 

απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. (IFRIC Committee).  Με την εφαρμογή της απόφασης αυτής η 

κατανομή της υποχρέωσης σε περιόδους υπηρεσίας δεν ξεκινά πλέον από την πρώτη ημέρα απασχόλησης αλλά 

μεταγενέστερα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3198/1955. Ως εκ τούτου, τα Αποτελέσματα εις Νέο 

της Εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα συμπεριλαμβάνοντας τα αναμορφωθέντα κονδύλια της εν λόγω 

Αναθεώρησης του IAS 19: 

 (Ποσά σε Ευρώ) 
Αποτελέσματα 

εις νέον 

Υπόλοιπο 31/12/2019 288.518 

Αλλαγή από επίδραση IAS 19 90.485 

Αναθεωρημένο υπόλοιπο 31.12.2019 379.003 

Τακτικό αποθεματικό χρήσης - 

Μερίσματα πληρωτέα (92.768) 

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες  (92.768) 

Αποτέλεσμα περιόδου (α) 53.907 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:  
Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού (646) 
Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης 
παροχών προσωπικού - 

Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες 
155 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β) (491) 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης (α+β) 53.416 

Υπόλοιπο 31/12/2020 339.651 

Τακτικό αποθεματικό χρήσης - 

Μερίσματα πληρωτέα (50.000) 

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες  (50.000) 

Αποτέλεσμα περιόδου (α) 346.946 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:  

Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού 5.202 
Επίδραση σε φόρο αναλογιστικών κερδών λόγω αλλαγής 
φορολογικού συντελεστή 149 

Αναλογιστικά κέρδη / ζημίες (1.144) 

  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (β) 4.206 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα χρήσης (α+β) 351.152 

Υπόλοιπο 31/12/2021 640.804 
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15. Υποχρεώσεις Μίσθωσης 

Οι υποχρεώσεις μίσθωσης του Ομίλου και της Εταιρείας παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 

16: 
    

(Ποσά σε Ευρώ)  31/12/2021 31/12/2020 

Βραχυπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 19.887 67.867 
Μακροπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 5.764 25.911 

Σύνολο μισθωτικών υποχρεώσεων 25.651 93.778 

   
 

Η ανάλυση των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών των μισθωτικών υποχρεώσεων έχει ως ακολούθως: 
 

 
  

31/12/2021 

(Ποσά σε Ευρώ)  
Ελάχιστες 

μελλοντικές 
καταβολές 

Παρούσα αξία 
ελάχιστων 

μελλοντικών 
καταβολών 

Έως 1 έτους 20.480 19.887 

Μεταξύ  1 έτους και  5 ετών 6.076 5.765 

Άνω των 5 ετών - - 

Σύνολο Ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 26.556 25.651 

Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα (905) - 

Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστων μελλοντικών καταβολών 25.651 25.651 

 

Τα πραγματικά μέσα επιτόκια των μισθωτικών υποχρεώσεων την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης είναι 
τα παρακάτω: 
 

 31/12/2021 

Βραχυπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 5,94% 

Μακροπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 5,68% 
        

 
 

Τo χρηματοοικονομικό κόστος των υποχρεώσεων μισθώσεων  καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

16. Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

(α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της Εταιρείας καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από το Ελληνικό κράτος 

συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, μαζί με 

την Εταιρεία που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την αποχώρηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι αρμόδιο για την 

πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή εποικοδομητική υποχρέωση να 

πληρώσει μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου.  

(β) Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού: Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται 

εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από το χρόνο 

προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεώς του. Αν ο εργαζόμενος 

παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημιώσεως 
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που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος, προβλέπει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να 

σχηματίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που δημιουργείται επί 

αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως (40% της συνολικής υποχρέωσης). 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης. Οι πίνακες που ακολουθούν 

εμφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική υποχρέωση που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των 

χρήσεων από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020 καθώς και την κίνηση των σχετικών λογαριασμών 

υποχρεώσεων για αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στον συνημμένο Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 

31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020. 
 

 

Δαπάνη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσεων: 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

31/12/2021 31/12/2020 

      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 59.110 165.891 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνταξιοδότησης  - - 

Σύνολο 59.110 165.891 

 

  
  

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών 

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών 

 Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων είναι : 1/1- 31/12/2021 1/1- 31/12/2020 

      
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 11.259 6.600 

Κόστος τόκων πάνω στην υποχρέωση παροχών 574 1.861 

Κόστος διακανονισμών - 20.634 

Έξοδο αναγνωρισμένο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 11.833 29.095 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι:        31/12/2021 31/12/2020 

      
Παρούσα αξία των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών που είναι πλήρως μη 
χρηµατοδοτούµενες 

59.110 165.891 

Καθαρή υποχρέωση για συντάξεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 59.110 165.891 

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα είναι: 31/12/2021 
                                
 31/12/2020 
                                  

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά)   (5.202) (1.049) 

Κέρδος αναγνωρισμένο στα λοιπά συνολικά έσοδα (5.202) (1.049) 
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 Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα 
προγράμματα παροχών έχουν ως εξής : 

31/12/2021 
                                          
31/12/2020  

      

Υπόλοιπο έναρξης 165.861 161.869 

Κόστος απασχόλησης 11.259 6.600 

Κόστος τόκων 574 1.861 

Επανεκτίμηση-αναλογιστικές ζημιές/(κέρδη) από μεταβολές παραδοχών (113.412)  

Αναλογιστικές (ζηµιές) / κέρδη (5.202) (1.049) 

Κόστος διακανονισμών - 20.634 

Παροχές πληρωθείσες - (24.024) 

Υπόλοιπο λήξης 59.110 165.891 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

 

 

 
 
 
 

Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές είναι :   
  31/12/2021  31/12/2020  

  Προεξοφλητικό επιτόκιο Προεξοφλητικό επιτόκιο 

  0,50% -0,50% 0,50% -0,50% 

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών  (59.110) (59.110) (14.453) 16.028 

  -9% 10% -9% 10% 

  
Μελλοντικές αυξήσεις 

μισθών 
Μελλοντικές αυξήσεις 

μισθών 

  0,50% -0,50% 0,50% -0,50% 

Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών  (59.110) (59.110) 14.878 (13.626) 

  9% -8% 9% -8% 

 

 

17. Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 

(Ποσά σε Ευρώ)      
31/12/2021 

    
31/12/2020 

Προμηθευτές 15.967 46.936 

Επιταγές πληρωτέες - - 

Σύνολο 15.967 46.936 

 

  

         31/12/2021 31/12/2020 

Προεξοφλητικό επιτόκιο  0,40% 0,90% 

    

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  4,20% 2,00% 

Πληθωρισμός  1,50% 1,50% 
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18. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις κατά την τρέχουσα χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 

και κατά την προηγούμενη χρήση, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 (Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί στην χρήση 111.770 
 

35.117 
 

Σύνολο 111.770 35.117 

 

 

19. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 έχει ως εξής: 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

Δεδουλευμένα έξοδα 55 389 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  67.384 110.310 

Μερίσματα πληρωτέα 25.844 2.513 

Έσοδα επόμενης περιόδου  222.427 174.658 

Προκαταβολές πελατών  111.750 111.750 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.104 31.339 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 21.625 30.569 

Λοιπές Υποχρεώσεις από Φόρους  70.717 58.048 

Σύνολο 529.906 519.576 

 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά σε έσοδα μεταφερόμενα σε επόμενες χρήσεις 

από υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης και συντήρησης που η Εταιρεία μερίζει με βάση την χρονική εξέλιξη και 

την περίοδο που αφορούν οι εν λόγω συμβάσεις. 

 
 

20. Έξοδα ανά Κατηγορία 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020

Κατανομή Εξόδων Ανά Κατηγορία

Κόστος Αποθεμάτων Αναγνωριζόμενο ως Έξοδο -                                   -                                   

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 1.918.244,88               1.861.060,96               

Αποσβέσεις Παγίων 115.962,00                  103.059,75                  

Λοιπά Έξοδα 308.716,78                  302.703,97                  

Σύνολο 2.342.923,66              2.266.824,68              

Κατανομή Εξόδων Ανά Λειτουργία

Κόστος Πωλήσεων 1.323.343,90               1.575.392,42               

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 40.084,57                    532.217,38                  

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 864.880,63                  -                                   

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 99.454,41                    149.772,90                  

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 15.160,15                    9.441,98                      

Σύνολο 2.342.923,66              2.266.824,68              

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Οι παροχές προς το προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2021 31.12.2020

Κατανομή Παροχών Προσωπικού

Μισθοί & Ημερομίσθια 1.463.906,60           1.430.043,56           

Εργοδοτικές Εισφορές 291.683,73              312.556,59              

Λοιπές Παροχές 151.395,62              111.860,98              

Προβλέψεις Παροχών Προσωπικού 11.258,93                6.599,83                  

1.918.244,88          1.861.060,96          Προβλέψεις Παροχών Προσωπικού

Παροχές Προσωπικού Κατανεμηθείσες σε Ιδιοπαραγωγή -                               -                               

Σύνολο 1.918.244,88          1.861.060,96          

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο  αριθμός  απασχολούμενου  προσωπικού της  Εταιρείας  στο  τέλος  της  τρέχουσας  και  της  προηγούμενης περιόδου 

ήταν:    

31.12.2021 31.12.2020

Απασχολούμενο Προσωπικό 32                        34                        

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 

Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας, 

αναλύονται ως εξής: 

   
31.12.2021 

 
31.12.2020 

 Αποσβέσεις ιδιόκτητων ενσώματων παγίων  
  

33.405,99 
 

26.259,87 

 Αποσβέσεις μισθωμένων ενσώματων παγίων  
  

62.787,42 
 

63.522,88 

 Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  
  

20.239,43 
 

13.277,00 

 Σύνολο αποσβέσεων  
  

116.432,84 
 

103.059,75 

      

 

 

21. Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1-
31/12/2021 

1/1- 
31/12/2020 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα    

Λοιπά 36.353 3.019 

Σύνολο 36.353 3.019 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα   

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων - (2.261) 

Λοιπά (15.160) (1.173) 

Σύνολο (15.160) (3.434) 
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22. Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα 

(Ποσά σε Ευρώ) 1/1-
31/12/2021 

1/1-
31/12/2020 

Έσοδα τόκων:    

-Τραπεζών 117 134 

-Λοιπά - - 

  117 134 

Έξοδα τόκων από:   

- Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

(574) (1.861) 

-Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων (3.333) (6.622) 

- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα (983) (959) 

 Σύνολο (4.889) (9.442) 

Λοιπά Χρημματοικονομικά Αποτελέσματα - (10.685) 

 Σύνολο - (10.685) 

 
 

23. Κέρδη ανά Μετοχή 

2021 2020

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων 345.498,56                 53.907,39                   

Κατανέμονται σε:

          - Ιδιοκτήτες Μητρικής 345.498,56                  53.907,39                    
          - Δικαιώματα Μειοψηφίας -                                   -                                   

345.498,56                 53.907,39                   

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 100.000                      100.000                      

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή που αναλογούν σε Ιδιοκτήτες Μητρικής
3,4550                        0,5391                        

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

24. Πληροφόρηση κατά Τομέα 

Πρωτεύων Τομέας Πληροφόρησης – Επιχειρηματικός 

Ο κύριος όγκος του κύκλου εργασιών προέρχεται από πωλήσεις σε εταιρείες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η διάρθρωση του Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας ανά κατηγορία για την 

περίοδο 01.01-31.12.2021 και 01.01-31.12.2020: 

 31.12.2021 Ποσοστό% 31.12.2020 Ποσοστό % 

Πωλήσεις Συντήρησης Λογισμικού 1.158.466    42,00% 1.079.404    45,86% 

Πωλήσεις Υπηρεσιών Ανάπτυξης & Services  1.556.310    56,00% 1.259.968    53,53% 

Πωλήσεις Αδειών Χρήσης Λογισμικού 60.807       2,00% 14.568       0,61% 

Πωλήσεις Hardware - -      - -       

Σύνολο 2.775.583   100,00% 2.353.940   100,00% 
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Δευτερεύων Τομέας Πληροφόρησης – Γεωγραφικός 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, όπου είναι και η έδρα της, ενώ παρουσιάζει δραστηριότητα 

στην Μάλτα, Λουξεμβούργο, Κύπρο. Στα πλαίσια υπογραφής νέων συμβάσεων έργων με υπάρχοντες και νέους πελάτες, 

σημαντικό γεγονός αποτελεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην Αφρική.  

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε € 2021 2020

Βόρεια Ελλάδα 2.006                           3.096                           

Νότια Ελλάδα 2.573.061                    2.097.942                    
Εκτός Ελλάδος 200.516                       252.902                       

2.775.583                   2.353.940                   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
 

25. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση 

στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει εκδώσει Ε/Ε καλής εκτέλεσης για  την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ στην EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ αξίας 

€ 2.010,00.  

 

 

26. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα ποσά των κινήσεων της Εταιρείας, που αφορούν συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης, σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 24, κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής: 

 

 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2021 31/12/2020 

 - Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 16.481 16.481 

 - Αμοιβές συνεδριάσεων διοικητικού 
συμβουλίου 

215.800 199.200 

 - Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

- - 

 - Λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές  1.199 996 

- Συντάξεις προγράμματα καθορισμένων   
εισφορών 

7.968 7.968 

Σύνολο 224.646 224.646 
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27. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Στον παρακάτω πίνακα, εμφανίζονται οι ανέλεγκτες χρήσεις. 

 

Επωνυμία   

Έλεγχος ή 

περαίωση ή παραγραφή 

μέχρι και χρήση  

Ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις με λήψη 

φορολογικού πιστοποιητικού 

P.C.S. Α.Ε.  2015  2016–2021 

 

 

28. Ελεγκτικές και Λοιπές Αμοιβές 

Οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την εταιρεία για την χρήση 2021 αναλύονται ως εξής: € 5.000 για τον 

τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και € 1.000  για το φορολογικό έλεγχο. 

 
 

29. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 
 

30. Αναμόρφωση Οικονομικών Καταστάσεων 

Εντός της χρήσεως η Εταιρεία μετέβαλε τον τρόπο υπολογισμού της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που απορρέει 

από την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης με βάση την ελληνική εργατική νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη απόφαση 

της Επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. (IFRIC Committee).  Με την εφαρμογή της απόφασης αυτής η κατανομή της 

υποχρέωσης σε περιόδους υπηρεσίας δεν ξεκινά πλέον από την πρώτη ημέρα απασχόλησης αλλά μεταγενέστερα, σύμφωνα 

με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3198/1955. 

Εν συνεχεία παρατίθενται τα αναμορφωθέντα κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2020, καθώς και 

η αναμορφωμένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020: 

 
i) Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31.12.2020: 
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά εκφρασμένα σε € 

31 Δεκεμβρίου 

2020 όπως 

δημοσιεύτηκε 

 Επίδραση 

αλλαγής ΔΛΠ 19 
 

1η Ιανουαρίου 

2021 μετά την 

επίδραση της 

αλλαγής του 

ΔΛΠ 19 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 160.018    160.017 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 41.367  (27.219)  14.149 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού 201.385  (27.219)  174.166 

      

Σύνολο Ενεργητικού 1.518.276  (27.219)  1.491.058 

      
       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Ίδια Κεφάλαια 403.519    403.519 

Αποτελέσματα εις Νέον 253.458  86.193  339.651 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενων σε Ιδιοκτήτες Μητρικής 656.978  86.193  743.171 

Δικαιώματα Μειοψηφίας -    - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 656.978  86.193  743.171 

      

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 25.911    25.911 

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 165.891  (113.412)  52.479 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 191.802  (113.412)  78.390 

      

Σύνολο Υποχρεώσεων 861.299  (113.412)  747.887 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 1.518.276  (27.219)  1.491.058 
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ii)  Στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 31.12.2020: 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 Ποσά εκφρασμένα σε €  

31 Δεκεμβρίου 

2020 όπως 

δημοσιεύτηκε 

 Επίδραση αλλαγής 

ΔΛΠ 19 
 

1η Ιανουαρίου 

2021 μετά την 

επίδραση της 

αλλαγής του ΔΛΠ 

19 

Κόστος Πωλήσεων (1.575.392)    (1.575.392) 

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως 778.547    778.547 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (532.217)  (3.953)  (536.170) 

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως (149.773)    (149.773) 

Λειτουργικά Κέρδη 96.143  (3.953)  92.190 

      

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 76.150  (3.953)  72.197 

Φόρος Εισοδήματος (19.239)  949  (18.290) 

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων (Α) 56.912  (3.004)  53.907 

Κατανέμονται σε:      

          - Ιδιοκτήτες Μητρικής      

          - Δικαιώματα Μειοψηφίας      

      

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους 56.912  (3.004)  53.907 

Αναλογιστικά Κέρδη / (ζημιές) σε Προγράμματα Παροχών Προσωπικού 1.049  (1.695)  (646) 

Φόρος που αναλογεί (252)  407  155 

      

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Β) 797  (1.288)  (491) 

      

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α) + (Β) 57.709  (4.292)  53.417 
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31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Πέρα των ήδη μνημονεθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης 

Δεκεμβρίου 2021 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

   

ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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Α.Δ.Τ.: ΑΝ 002369 / 07.10.2016 Α.Δ.Τ.: ΑΚ 109494 / 23.09.2011 Α.Δ.Τ.: ΑΚ 714118 / 21.05.2013 

Αριθμός Αδείας Α΄ Τάξης 0008327 

 


